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DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO

Unidade Acadêmica - Administrativo: Faculdade Patos de Minas - FPM
Curso: Curso de Engenharia Agronômica
Tipo: Graduação
Grau: Bacharelado
Modalidade: Presencial
Situação Legal: Portaria de Autorização (Portaria nº 50, de 26 de janeiro de
2018).
Duração: 10 semestres (5 anos)
Período mínimo para integralização: 10 semestres (5 anos)
Período máximo para integralização: 15 semestres (7,5 anos)
Número de vagas (anual): 100 vagas
Carga horária total: 3.600 horas
Coordenadora do Curso: Prof. Me. Willyder Leandro Rocha Peres
Local de funcionamento: Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1200 –
Cidade Nova – Patos de Minas – MG – CEP: 38706-401.

9

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

MISSÃO DA FPM:
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o
desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a
democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País”.

A. APRESENTAÇÃO
Dados da Mantenedora:
Nome:

ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.238.898/0001-29

End.:

Rua Major Gote nº 1408 - Centro.

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

(34)-3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP: 38700-001

Dados da Mantida:
Nome:

FACULDADE CIDADE DE PATOS DE MINAS

CNPJ:

03.238.898/0001-29

End.:

Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 1278

Cidade:

Patos de Minas

Fone:

(34) 3818 2300

E-mail:

direcao.projetos@faculdadepatosdeminas.edu.br

UF:

MG

CEP: 38706-401

A Faculdade Patos de Minas apresenta neste documento todas as
características de funcionamento do Curso de Engenharia Agronômica ofertado
na Faculdade Patos de Minas, por meio do Projeto Pedagógico do Curso de
Engenharia Agronômica, trabalho desenvolvido por uma Comissão de
10
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docentes, composta por membros que compõem o Núcleo Docente
Estruturante – NDE e a coordenação do referido curso. Trata-se, pois, de um
conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática
pedagógica pretendida para o curso e um posicionamento institucional frente
ao contexto educacional e o desenvolvimento da área de conhecimento em
pauta, amplamente discutido pela Instituição propositora.
Pretende-se aqui definir a identidade, a diferenciação e a originalidade do
curso, bem como, sendo documento de reflexão, trazer-lhe perspectivas,
prever possíveis mudanças, se necessárias, assim como, mecanismos de
avaliação permanente a fim de manter a excelência na qualidade de ensino
que sempre é buscada por toda a instituição e garantir que essa qualidade
esteja refletida neste curso em específico.
O Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica foi elaborado
levando-se em consideração o Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI; a
legislação vigente, especialmente as Diretrizes Curriculares do referido,
visando, portanto, a oferta de um curso que prima pela formação qualitativa
desse profissional para atuar em diversos campos de abrangência.
O documento inicia-se com a descrição de um perfil da Instituição de Ensino
que abriga o curso em questão e a inserção regional deste. Segue com a
apresentação dos dados gerais do curso e sua organização pedagógica,
incluindo as concepções teórico-metodológicas. Avança com a descrição do
Corpo Docente que atua no Curso e do núcleo que desenvolveu a proposta.
Apresenta a infraestrutura de apoio geral oferecida pela Instituição e encerra-se
com a descrição dos processos de avaliação que são utilizados para avaliar os
alunos e o próprio curso.
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B. CONTEXTUALIZAÇÃO GERAL

B.1. Breve Histórico da Instituição de Ensino
A falta de profissionais capacitados em Engenharia Agronômica, área muito
defasada na região, fez com que a oferta deste curso se caracterizasse como
uma das prioridades de ofertas educacionais dentro da proposta de educação
superior para o futuro de nossa Instituição. O curso será mantido partindo dos
princípios legais, institucionais, filosóficos e socioculturais, obedecendo
perfeitamente os identificadores das necessidades da comunidade onde está
inserido.
Outra necessidade que este curso consegue suprir é a deficiência existente, na
região de cursos voltados para a área da Engenharia Agronômica. Uma das
consequências da implantação deste curso é o aumento no nível da qualidade
de vida da população da cidade de Patos de Minas e sua região, pois, através
de

trabalhos realizados pelos

discentes,

supervisionados pelos

seus

professores os mesmos trazem um maior acesso a avançadas formas de se
entender a aplicação da Engenharia Agronômica e como moldá-la para uma
melhor qualidade de vida da comunidade que nos cerca.
O curso, como ato e meio para se alcançar o resultado final que é o
crescimento e aprimoramento do conhecimento aprofundado da Engenharia
Agronômica e do desenvolvimento da área da informação e comunicação para
a otimização e perfeito funcionamento das instituições ligadas à saúde de
forma direta ou indireta.
Outro fator que nos chama a atenção é o baixo número de instituições
regulamentadas fornecedoras do Curso de Engenharia Agronômica instaladas
próximo à região de Patos de Minas, o que demonstra uma necessidade atual,
visto que o nosso município é um dos que mais cresce na região indicando
uma demanda substancial para novas tecnologias e suas aplicações na
sociedade moderna.
12
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Instituições da Região que Ofertam o Curso de Engenharia Agronômica
Patos de Minas
Faculdade Cidade de Patos de Minas - FPM
Centro Universitário de Patos de Minas - UNIPAM
Patrocínio
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Triângulo Mineiro IFTM
O curso leva em conta também a necessidade de diminuir a evasão dos jovens
para outras regiões que tenham mais alternativas para a continuidade de seus
estudos. Isto se torna algo regionalmente importante, visto que, dos alunos que
cursam o ensino superior em outra região um número bastante considerável
não voltam a sua cidade de origem diminuindo consideravelmente a população
economicamente ativa, além da mão de obra especializada desta região.
Muitas vezes esta migração causa preocupação aos pais destes jovens, bem
como, uma ampliação nas despesas mensais da família.
Para o planejamento de suas ações a Instituição utilizou, além de pesquisas
feitas por técnicos próprios, o perfil do Município, descrito abaixo:
Características Regionais de Patos de Minas

Município

Patos de Minas

População 2010

138.710

Área da unidade
territorial (km²)
3.189,77

Densidade
demográfica
(hab/km²)
43,5

Fonte:IBGE/Cidades
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A Mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Parnaíba é uma das 12
mesorregiões do estado brasileiro de Minas Gerais. Nela está inserida duas
das dez regiões de planejamento do estado, a região do Triângulo Mineiro e a
do Alto Paranaíba. É formada pela união de 66 municípios agrupados em sete
microrregiões, localizada na região oeste de Minas Gerais. Conta com
2.279.478 habitantes, bem como uma área de 90.545 km², equivalente a 15,4%
do território mineiro.
Em comparação com as demais mesorregiões do estado, dispõe do terceiro
maior contingente populacional e da segunda maior área. Segunda maior
economia do estado, a mesorregião tem hoje forte influência estadual.

Faz

fronteira a norte com o Sul Goiano e com o Noroeste de Minas; ao sul com
Ribeirão Preto, com São José do Rio Preto, ambas no estado de São Paulo e
com o Sul e Sudoeste de Minas; a leste com a Central Mineira e com o Oeste
de Minas; a oeste com o Leste de Mato Grosso do Sul.
A mesorregião é circundada pelos rios Grande e Paranaíba. Sete de seus
municípios estão entre os mais populosos do estado: Uberlândia, Uberaba,
14
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Patos de Minas, Araguari, Ituiutaba, Araxá e Patrocínio, sendo que Uberlândia
é o maior município do interior mineiro.
Evolução Populacional
Ano

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

1991

102.946

15.743.152

146.825.475

1996

112.384

16.567.989

156.032.944

2000

123.881

17.891.494

169.799.170

2007

133.054

19.273.506

183.987.291

2010

138.710

19.597.330

190.755.799

Fonte:IBGE/Cidades
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Municípios da Microrregião de Patos de Minas

Fonte: IBGE – CENSO 2010
Número de Docentes por Nível
Variável
Pré-escolar
Fundamental
Médio

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

472

311,52

3.079,06

1.114

1.649,95

15.495,21

276

642,20

5.697,34

Fonte: IBGE/Cidades
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Número de Escolas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Fundamental

49

108,44

1.340,77

Médio

26

30,69

279,93

Fonte: IBGE/Cidades
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Matrículas por Nível
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Pré-escolar

3.054

4.515,81

49.165,25

Fundamental

17.191

26.571,85

278.253,38

Médio

5.560

7.873,59

80.748,81

Fonte: IBGE/Cidades
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PIRÂMIDE ETÁRIA
Idade

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

Homens

Mulheres

0 a 4 anos

4.077

3.931

649.660

627.206

7.016.614

6.778.795

5 a 9 anos

4.664

4.497

726.034

702.961

7.623.749

7.344.867

10 a 14 anos

5.645

5.356

858.109

830.051

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

6.147

5.898

868.022

851.253

8.558.497

8.431.641

20 a 24 anos

5.970

5.954

874.104

859.390

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

5.778

5.817

851.586

853.105

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

5.295

5.638

790.229

805.450

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

5.286

5.759

694.342

722.116

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

5.258

5.589

671.738

702.039

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

4.808

5.214

628.195

666.388

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

4.186

4.511

548.830

584.829

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

3.393

3.528

441.415

479.714

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

2.532

2.761

339.165

376.212

3.040.897

3.467.956

65 a 69 anos

1.807

2.085

251.626

290.172

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

1.409

1.768

191.852

233.376

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

824

1.113

129.276

168.843

1.090.455

1.472.860
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80 a 84 anos

521

782

76.292

112.030

668.589

998.311

85 a 89 anos

220

354

34.862

56.569

310.739

508.702

90 a 94 anos

82

167

12.469

24.269

114.961

211.589

95 a 99 anos

17

53

3.332

7.576

31.528

66.804

5

11

739

1.904

7.245

16.987

Mais de 100
anos

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010
DESPESAS E RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Receitas

320.935

42.111.468

461.146.647

Despesas

288.573

37.742.140

412.501.044

Fonte: Disponível em: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/index.jsf.
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Fonte: IBGE/Cidades
PRODUTO INTERNO BRUTO
Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Agropecuária

224.420

15.568.048

105.163.000

Indústria

575.250

54.306.183

539.315.998

Serviços

1.600.670

97.398.820

1.197.774.001

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus SUFRAMA.
A estrutura econômica do Alto Paranaíba é centrada na atividade agropecuária,
e a do Triângulo Mineiro é mais diversificada, com destaque para as
agroindústrias. O Produto interno bruto (PIB) do Triângulo Mineiro registrado
em 2009 era de 42,897 bilhões de reais, em Minas Gerais, está atrás apenas
da Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. A mesorregião participa com
16,57% do PIB estadual e com 1,74% do PIB nacional. E o em PIB per capita
de 20.035,00 reais (1º lugar de Minas Gerais).
21

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Fonte: IBGE/Cidades

Variável

Patos de Minas

Minas Gerais

Brasil

Automóveis

45.719

5.441.609

49.822.708
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Caminhões

3.375

318.436

2.645.992

Caminhões-trator

1.460

63.067

593.892

Caminhonetes

9.081

783.208

6.588.813

Caminhonetas

1.566

273.991

2.908.233

Micro-ônibus

188

43.346

375.274

Motocicletas

25.047

2.308.174

20.216.193

Motonetas

7.009

257.972

3.833.159

Ônibus

396

71.950

590.657

Tratores

7

2.052

30.371

Utilitários

543

51.271

637.211

Fonte: Ministério das Cidades - DENATRAN - 2015.

Educação Superior
Diferentemente de outras regiões da América Latina, o caráter tardio da
implantação dos processos de escolarização nesta região do Brasil fez com
que a Educação Superior só se desenvolveu em meados do Séc. XX. A
região, porém, viveu o “boom” educacional do final dos anos sessenta, com a
implantação de diversas instituições privadas de Educação Superior. Nos
anos setenta foram implantadas duas instituições de Educação Superior
públicas na região, a de Odontologia, em Uberaba e a Universidade Federal
de Uberlândia, em Uberlândia.
A região do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é um centro de referência
econômico e cultural para o Centro-Oeste e se constitui em polo de
confluência de diferentes demandas científicas e culturais. Seu sistema de
Educação Superior integra várias IES em uma área que as separa em no
máximo 200 km, para onde convergem alunos de toda a região que aspiram
desenvolver seus conhecimentos culturais, científicos e profissionais.
Para atender a essas aspirações, as IES necessitam de conhecimentos
acumulados com elevado nível de qualidade e de pesquisas capazes de
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contribuir com eficiência para o desenvolvimento e a intervenção no meio
social.

B.2. Histórico da Faculdade Cidade de Patos de Minas

B.2.1. Trajetória da Mantenedora
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento é uma
instituição voltada à Educação Superior, pois na mesma data de sua fundação,
em 1999, criou-se também a Faculdade Cidade de Patos de Minas, Instituição
de Ensino Superior que se propõe à manutenção de cursos graduação, pósgraduação, pesquisa, extensão, cursos sequenciais e tecnológicos, podendo
estes ser presenciais, semipresenciais e à distância. Os seus idealizadores são
profissionais ligados à área do Ensino com experiência comprovada e com o
propósito de prover a cidade de Patos de Minas e sua região com a oferta de
cursos superiores em todas as áreas do ensino superior com qualidade,
eficiência e profissionalismo, adjetivos que serão inseridos como a marca desta
instituição durante a sua existência.
B.2.2. Histórico da Faculdade Patos de Minas
Trajetória da Mantenedora
A Associação Educacional de Patos de Minas situada na Rua Major Gote,
1408, Bairro Centro em Patos de Minas, foi cadastrada no CNPJ com o n°
03.238.898/0001-29 em 10/02/1999. A ata de criação da Associação
Educacional de Patos de Minas foi registrada em cartório de registro civil das
pessoas jurídicas da Comarca de Patos de Minas sendo seu Estatuto
registrado no livro A -03 P - Jurídica folha 025 sob o n° 1.252 em 25/05/21999.
O alvará de licença para localização e funcionamento n°16191-22-PAT-RAF,
com validade até 06/12/2022.
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Trajetória da Faculdade
A Associação Educacional de Patos de Minas, desde seu nascimento, é uma
instituição voltada à educação Superior, pois na mesma data de sua fundação,
em 1999, criou-se também a Faculdade Patos de Minas, Instituição de Ensino
Superior, dedicada à graduação, pós-graduação, iniciação cientifica, extensão,
cursos sequenciais tanto na modalidade de ensino presencial quanto à
distância. Os seus idealizadores são profissionais ligados à área do ensino,
com experiência comprovada e com imbatível propósito de prover a cidade de
Patos de Minas e sua região com a oferta de cursos superiores nas mais
diversas áreas do ensino, com qualidade, eficiência e profissionalismo,
adjetivos que são constantemente inseridos como marca desta instituição
durante a sua existência.
A instituição tem endereço fixo em Patos de Minas, cidade localizada na porção
de Minas Gerais, município com área 3.190km². As atividades desta instituição
iniciaram-se em 2005 com a aprovação pelo DEPES/SESU/MEC, Portaria n°
1.554, e 06/05/2005, publicada o diário oficial da União seção 1, página 14, em
09/05/2005, conforme segue:
“O Ministro de Estado da Educação, usando da competência que lhe foi
delegada pelos Decretos n° 3.908, de 04/09/2001, e tendo em vista o
Despacho no 914/2005, da Secretaria de Educação Superior, conforme consta
do Processo n° 23000.000022/2000-83, do Ministério da Educação, resolve:
Art. 1º Credenciar a Faculdade Cidade de Patos de Minas, a ser estabelecida
no Lote E da Quadra 138, Setor 15 da Quadra 5, n°235, na cidade de Patos de
Minas, Estado de Minas Gerais, a ser mantido pela Associação Educacional de
Patos de Minas - AEPM, com sede na cidade Patos de Minas, Estado Minas
Gerais, aprovado, neste ato, o seu Plano de Desenvolvimento Institucional.
Art. 2º Aprova o regimento da Faculdade Cidade Patos de Minas, o qual prevê
o instituto superior de educação como unidade acadêmica especifica.
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Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Na mesma data da publicação do credenciamento da Instituição foi publicada a
PORTARIA Nº 1556, de 06/05/2005, que autorizou o funcionamento do curso
de Educação Física licenciatura, com 200 (duzentas) vagas totais anuais,
turmas de 50 (cinquenta) alunos, nos turnos diurno e noturno. Foi ainda
autorizado o funcionamento do curso de Fisioterapia bacharelado, com 200
(duzentas) vagas totais anuais, turmas de 50 (cinquenta) alunos, no turno
diurno pela PORTARIA Nº 1555, de 06/05/2005. Desde o primeiro momento
estes cursos foram totalmente assimilados pela população local.
Ainda em 2005 foi autorizado pela PORTARIA Nº 2.825, de 17/08/2005,
publicada no Diário Oficial da União, seção 1, pagina 14, em 18/08/2005 o
funcionamento do curso de Biomedicina bacharelado com 200 (duzentas)
vagas totais anuais, com turmas de 50 (cinquenta) alunos, no turno diurno e
noturno. Neste mesmo ano foi autorizado o curso de Enfermagem, PORTARIA
Nº 4.167, de 02/12/2005, com 200 (duzentas) vagas totais anuais e turmas de
50 (cinquenta) alunos, nos turnos diurno.
No ano de 2006 foram autorizados os cursos de Bacharel em Odontologia,
PORTARIA Nº 173, de 20/01/2006, publicado no Oficial da União, seção 1,
página 13, 23/01/2006. Também foi autorizado os cursos de Administração,
Ciêncais Biológicas e Matemática através da PORTARIA N° 769, de
23/03/2006, cada um deles com 200 (vagas) vagas totais anuais nos turnos
noturno, publicado no diário oficial da União na seção 1, página 26, em
24/03/2006.
Em

2007

a

instituição

solicitou

ao

MEC/SESu

a

autorização

para

funcionamento dos cursos de Farmácia e Psicologia. Estes cursos foram
autorizados de acordo com as respectivas portarias. PORTARIA N° 129 de
06/02/2007 autoriza o funcionamento do curso de Farmácia, bacharelado, com
150 (cento e cinquenta) vagas totais anuais no turno diurno e noturno, em
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turmas de no máximo 50 (cinquenta) alunos, publicado no Diário Oficial da
União, seção 1 página 8, em 07/02/2007. PORTARIA Nº 280, de 30/05/2007,
autoriza o funcionamento do curso de Psicologia, com 100 (cem) vagas totais
anuais a serem oferecidas no turno diurno e noturno em turmas de no máximo
50 (cinquenta) alunos, publicado no Diário Oficial da União, seção 1 página 15,
em 02/04/2007.
No ano de 2010 foram autorizado o cursos de Bacharelado em Engenharia
Elétrica, PORTARIA Nº 1.548, de 24/09/2010, publicado no Oficial da União,
seção 1, página 21, 27/09/2010, com 200 (vagas) vagas totais anuais nos
turnos diurno e noturno.
Ainda em 2010 foi solicitado o reconhecimento do curso de Bacharelado em
Fisioterapia PORTARIA Nº 1.907, de 18/11/2010, publicado no Diário Oficial da
União, seção 1, página 13, em 19/11/2010.
Em 2011 foi autorizado o curso de Engenharia Civil, bacharelado, PORTARIA
Nº 251, de 07/07/2011, publicado no Oficial da União, seção 1, página 25,
08/07/2010, com 150 (cento e cinquenta) vagas totais anuais nos turnos diurno
e noturno.
Neste mesmo ano foram solicitados os reconhecimentos dos cursos de
Ciências Biológicas, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia e Psicologia. Estes
cursos foram reconhecidos de acordo com as respectivas portarias.
PORTARIA Nº 491 de 22 de fevereiro de 2011, Ciências Biológicas,
Licenciatura 200 vagas anuais noturno, publicado no Diário Oficial da União,
seção 1, página 7, em 23/02/2011. PORTARIA Nº 564 de 17 de março de
2011, Biomedicina, bacharelado, com 200 (duzentas) vagas anuais diurno e
noturno, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 17, em
21/03/2011. PORTARIA Nº 849 de 14 de abril de 2011, Enfermagem,
bacharelado 200 (duzentas) vagas anuais turno diurno, publicado no Diário
Oficial da União, seção 1, página 19, em18/04/2011. PORTARIA Nº 271 de 19
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de Julho de 2011, Farmácia, bacharelado 150 (cento e cinquenta) vagas
anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 41, em
20/07/2011. PORTARIA Nº 371 de 30 de agosto de 2011, Psicologia,
bacharelado 100 (cem) vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União,
seção 1, página 28, em 31/08/2011.
E foi também neste ano o recredenciamento da Faculdade Patos de Minas com
a PORTARIA Nº1.469 de 07 de outubro de 2011, publicada no Diário Oficial
da União, seção 1, página 13, em 10/112011.
Em 2012 foram solicitados os reconhecimentos dos cursos de Administração,
pela PORTARIA Nº 37 de 19/04/2012, publicado no Diário Oficial da União,
seção 1, página 18, em 20/07/2012; Educação Física Licenciatura, pela
PORTARIA Nº 276 de 14/12/2012, publicado no Diário Oficial da União, seção
1, página 17, em 18/12/2012, e Odontologia bacharelado pela PORTARIA Nº
317 de 27/12/2012, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 160,
em 31/12/2012.
No ano de 2014 foram reconhecidos os curso de Matemática e Engenharia
Elétrica, pelas respectivas portarias, Matemática Licenciatura, PORTARIA Nº
60 de 10/02/2014 publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 7, em
11/02/2014 e Engenharia Elétrica pela PORTARIA Nº 618 de 30/11/2014,
publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 23, em 31/12/2014.
Neste mesmo ano a Faculdade ganhou cinco novos cursos com a autorização
de Gastronomia PORTARIA Nº 213 de 27/03/2014, publicado no Diário Oficial
da União, seção 1, página 46, em 28/03/2014 e os cursos de Ciências
Contábeis, Educação Física Bacharelado, Medicina Veterinária Pedagogia
todos autorizados pela mesma PORTARIA Nº 338 de 29/05/2014, publicado no
Diário Oficial da União, seção 1, página 70, em 30/05/2014.
Em 2016 foi reconhecido o curso de Engenharia Civil bacharelado pela
PORTARIA Nº 248 de 30 de Junho de 2016, 150 (cento e cinquenta) vagas
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anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 37, em
01/07/2016.
No ano de 2017 foi autorizado o curso de Jogos Digitais pela PORTARIA Nº
1252 de 07 de dezembro de 2017, 100 (cem) vagas anuais torais, publicado
no Diário Oficial da União, seção 1, página 41 em 11/12/2017 e tambem foi
reconhecido o curso de Gastronomia com a PORTARIA Nº 1.110 de 25 de
outubro de 2017, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 17, em
26/10/2017.
Em 2018 foi autorizado os seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Agronômica, Estética e Cosmética, Gestão de Recursos Humanos,
Marketing. Estes cursos foram autorizados de acordo com as respectivas
portaria. Curso de Arquitetura e Urbanismo PORTARIA Nº 570 de 22 de
agosto de 2018, 100 (cem)vagas anuais totais, publicado no Diário Oficial da
União, seção 1, página 22 em 23/08/2018, Engenharia Agronômica PORTARIA
Nº 50 de 26 de janeiro de 2018, 100 (cem) vagas anuais totais, publicado no
Diário Oficial da União, seção 1, página 55 em 29/01/2018, curso de Estética e
Cosmética PORTARIA Nº 527 de 26 Julho de 2018, 100 (cem) vagas anuais
totais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 36 em 31/07/2018,
curso de Gestão de Recursos Humanos PORTARIA Nº 341 de 18 Maio de
2018, 100 (cem) vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1,
página 38 em 21/0752018 e Marketing PORTARIA Nº 329 de 11 Maio de
2018, 100 (cem) vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1,
página 20 em 15/05/2018.
Neste ano também foi reconhecido o curso de Pedagogia Licenciatura pela
PORTARIA Nº 877 de 17 de Dezembro de 2018, 100 (cem) vagas anuais,
publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 51 em19/12/2018.
No ano de 2019 autorizado os cursos Superior de Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas pela PORTARIA Nº 81 de 19 de Fevereiro de
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2019, 100 (cem) vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1,
página 26 em 20/02/2019, Direito com a PORTARIA Nº 324 de 05 de Julho de
2019, 75 (setenta e cinco) vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União,
seção 1, página 27 em 08/07/2019 e o Curso Superior de Tecnologia Gestão
de Agronegócio pela PORTARIA Nº 243 de 29 de Maio de 2019, 100 (cem)
vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 38 em
31/05/2019.
Neste mesmo ano foram solicitados os reconhecimento dos cursos de Ciências
Contábeis, Educação Física bacharelado e Medicina Veterinária, reconhecidos
de acordo com as respectivas portaria. Ciências Contábeis e Educação Física
bacharelado ambos pela mesma PORTARIA Nº 217 de 13 de Maio de 2019,
100 (cem) vagas anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página
17 em 14/05/2019, o curso de Medicina Veterinária bacharelado pela
PORTARIA Nº 427 de 10 de Setembro de 2019, 50 (cinquenta) vagas anuais,
publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 56 em 11/09/2019.
Em 2021 foram autorizados os cursos na modalidade a distância, sendo eles
Administração e Ciências Contábeis pela PORTARIA Nº 650 de 29 de Junho
de 2021, 400 (quatrocentas) vagas anuais para cada curso, publicado no Diário
Oficial da União, seção 1, página 107 em 30/06/2021 e o curso de Pedagogia
EAD PORTARIA Nº 745 de 21 de Julho de 2021, 400 (quatrocentas) vagas
anuais, publicado no Diário Oficial da União, seção 1, página 63 em
23/07/2021.
Em 2012, através de apontamentos realizados pela CPA apontou ainda a
necessidade de construção de um anfiteatro, ampliação de laboratórios e
construção de outros. Propôs também criação de espaço próprio para
atendimento psicopedagógico e ouvidoria, bem como espaço para a CPA.
A grande maioria das medidas saneadoras apresentadas pela CPA foram
atendidas na medida da disponibilidade financeira da instituição. Em 2015 foi
30

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

proposta pela CPA a ampliação da biblioteca, da sala dos professores, para
que aqueles docentes de tempo parcial e integral pudessem ter espaço
adequado de atendimento ao aluno tanto na orientação de TCC, quanto na
iniciação científica.
A gestão da instituição usa as avaliações da CPA como referência para
organização, planejamento e implementação de melhorias tanto no aspecto
físico quanto na aquisição de materiais e equipamentos necessários a cada
curso. As avaliações de Cursos pelo Ministério da Educação e Cultura também
são utilizadas como referência para o aprimoramento da instituição. Na maioria
das avaliações sistêmicas foram apontados como fragilidades da instituição a
quantidade de publicações pelo seu corpo docente, bem como a necessidade
de docentes com mais titulação stricto sensu e um maior número de docentes
com carga horária parcial e ou integral. Foi apontada também a necessidade
de implantação de plano de carreira para os docentes e técnico-administrativos
e institucionalização do contato com o egresso. Essas fragilidades estão
sanadas. A instituição teve seu plano de cargos e salários homologado no
Ministério do Trabalho sob o número 46238.001023/2010-39. Também ampliou
a biblioteca, acrescentando um espaço para a brinquedoteca. Criou também
um espaço adequado para os docentes com tempo integral e parcial,
ampliando a sala dos docentes para três espaços específicos.
A Instituição cumprindo com a legislação e Resolução nº 1, de 17 de junho de
2004, o Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Lei nº 9.795, de 27 de
abril de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002,
tem uma política focada na diversidade e na sustentabilidade. A abordagem
dos temas é feita não apenas na transmissão do conhecimento, mas na
valorização

e

resgate

do

conhecimento

prévio,

possibilitando

uma

aprendizagem significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade
da comunidade. Os cursos da FPM têm em sua matriz curricular disciplinas de
“LIBRAS”, “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”, “Direitos Humanos” e
Educação Ambiental. Os cursos se beneficiam das ações sugeridas pelos
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colegiados, os quais propõem palestras, seminários, pesquisas de campo e
projetos que corroboram com as políticas tanto ambientais quanto culturais,
patrimoniais e de inclusão seja em que área for necessária.
A autoavaliação Institucional é feita pela Comissão Própria de Avaliação –
CPA, a qual foi implementada de acordo com o Sistema de Avaliação da
Educação Superior – SINAES, criado em 14 de abril de 2004, através da Lei
10.861/2004, foi construído a partir da Comissão Especial de Avaliação da
Educação Superior, instalada pelo MEC em 2003, com a finalidade de analisar
e oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para
a reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior.
A regulamentação dos procedimentos de avaliação do SINAES ocorreu através
da Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004.
A Comissão de Avaliação Institucional tem como propósito principal criar uma
cultura de avaliação, com vistas a mudanças no fazer universitário, com o
propósito de contribuir para a melhora da qualidade dos cursos de graduação.
Esse foi o mote utilizado e presente em todo o processo. Teve-se também o
entendimento de que tudo pode ser indicador de qualidade e de não qualidade
no fazer universitário. Em razão disso, a Comissão passou a integrar e a
considerar todos os elementos que, de uma forma ou outra, pudessem
contribuir para uma maior compreensão da realidade institucional. A instituição
conta também com a Biblioteca Virtual – MINHA BIBLIOTECA que disponibiliza
todo seu acervo aos acadêmicos, professores e técnicos administrativos de
maneira ininterrupta através de acesso virtual oportunizando várias formas de
desfrutar dos conteúdos.
Conceitos Obtidos pela IES nas Avaliações Externas de Institucionais
ANO - IGC
Faculdade Patos de Minas

2007 - -
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2008 - 2009 - 2010 - 02
2011 - 03
2012 - 03
2013 - 03
2014 - 03
2015 - 02
2016 – 03
2017- 02
2018- 02
2019 – 03

RECONHECIMENTO/
CURSO

AUTORIZAÇÃO

RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO

Administração

PORTARIA Nº 769, DE 23 DE

PORTARIA DE

MARÇO DE 2006.

RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO Nº

PUBLICADA NO D.O.U. EM

1.692 DE 08 DE

24 DE MARÇO DE 2006.

DEZEMBRO DE 2021.

33

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

PUBLICADA NO D.O.U.
EM 13 DE DEZEMBRO
DE 2021.
PORTARIA Nº 650, DE 29 DE
JUNHO DE 2021.
Administração EaD

PUBLICADA NO D.O.U. EM
30 DE JUNHO DE 2021
PORTARIA Nº 81, DE 19 DE

Análises e

FEVEREIRO DE 2019.

Desenvolvimento de
Sistemas

PUBLICADA NO D.O.U. EM
20 DE FEVEREIRO DE 2019.
PORTARIA Nº 570, DE 22 DE

Arquitetura e
Urbanismo

AGOSTO DE 2018.
PUBLICADA NO D.O.U. EM
23 DE AGOSTO DE 2018.
PORTARIA DE
RENOVAÇÃO DE
PORTARIA Nº 2.825, DE 17

RECONHECIMENTO Nº

DE AGOSTO DE 2005.

110 DE 04 DE

Biomedicina

FEVEREIRO DE 2021.
PUBLICADA NO D.O.U. EM
18 DE AGOSTO DE 2005.

PUBLICADA NO D.O.U.
EM 05 DE FEVEREIRO
DE 2021.

Ciências Biológicas

PORTARIA Nº 769, DE 23 DE

PORTARIA DE

MARÇO DE 2006.

RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO Nº

PUBLICADA NO D.O.U. EM

636, DE 18 DE
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24 DE MARÇO DE 2006.

SETEMBRO DE 2018.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 19 DE SETEMBRO
DE 2018

PORTARIA Nº 338, DE 29 DE PORTARIA Nº 217, DE 13
MAIO DE 2014.

DE MAIO DE 2019.

Ciências Contábeis
PUBLICADA NO D.O.U. EM

PUBLICADA NO D.O.U.

30 DE MAIO DE 2014.

EM 14 DE MAIO DE 2019.

PORTARIA Nº 650, DE 29 DE
Ciências Contábeis
EAD

JUNHO DE 2021.
PUBLICADA NO D.O.U. EM
30 DE JUNHO DE 2021
PORTARIA Nº 324, DE 5 DE
JULHO DE 2019.

Direito

PUBLICADA NO D.O.U. EM 8
DE JULHO DE 2019.
PORTARIA DE
PORTARIA Nº 1556, DE 06

RENOVAÇÃO DE

DE MAIO DE 2005.

RECONHECIMENTO Nº
1.092, DE 24 DE

Educação Física (L)

PUBLICADA NO D.O.U. EM

DEZEMBRO DE 2015.

09 DE MAIO DE 2005.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 30 DE DEZEMBRO
DE 2015
PORTARIA Nº 338, DE 29 DE PORTARIA Nº 217, DE 13
Educação Física (B)

MAIO DE 2014.

DE MAIO DE 2019.
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PUBLICADA NO D.O.U. EM

PUBLICADA NO D.O.U.

30 DE MAIO DE 2014.

EM 14 DE MAIO DE 2019.
PORTARIA DE

PORTARIA Nº 4.167, DE 02

RENOVAÇÃO DE

DE DEZEMBRO DE 2005.

RECONHECIMENTO Nº
1.197, DE 24 DE

Enfermagem

PUBLICADA NO D.O.U. EM

NOVEMBRO DE 2017.

05 DE DEZEMBRO DE 2005.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 27 DE NOVEMBRO
DE 2017.
PORTARIA Nº 50, DE 26 DE
Engenharia
Agronômica

JANEIRO DE 2018.
PUBLICADA NO D.O.U. EM
29 DE JANEIRO DE 2018.
PORTARIA Nº 251, DE 07 DE

PORTARIA DE

JULHO DE 2011.

RECONHECIMENTO Nº
248, DE 30 DE JUNHO

PUBLICADA NO D.O.U. EM
Engenharia Civil

DE 2016.

08 DE JULHO DE 2011.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 01 DE JULHO DE
2016.
PORTARIA Nº 247, DE 06 DE
JULHO DE 2011.

Engenharia de
Produção

Engenharia Elétrica

PUBLICADA NO D.O.U. EM

-

07 DE JULHO DE 2011.

PORTARIA Nº 1.548, DE 24

PORTARIA DE
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DE SETEMBRO DE 2010.

RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO Nº

PUBLICADA NO D.O.U. EM
27 DE SETEMBRO DE 2010.

375, DE 29 DE MAIO DE
2018.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 30 DE MAIO DE 2018.

PORTARIA Nº 527, DE 26 DE
JULHO DE 2018.
Estética e Cosmética PUBLICADA NO D.O.U. EM

-

31 DE JULHO DE 2018.

PORTARIA DE
PORTARIA Nº 129, DE 06 DE

RENOVAÇÃO DE

FEVEREIRO DE 2007.

RECONHECIMENTO Nº
481, DE 22 DE

Farmácia

PUBLICADA NO D.O.U. EM

OUTUBRO DE 2019.

07 DE FEVEREIRO DE 2007.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 23 DE OUTUBRO DE
2019.
PORTARIA Nº 1.555, DE 06

PORTARIA DE

DE MAIO DE 2005.

RENOVAÇÃO DE
RECONHECIMENTO Nº

Fisioterapia

PUBLICADA NO D.O.U. EM

135, DE 01 DE MARÇO

09 DE MAIO DE 2005.

DE 2018.
PUBLICADA NO D.O.U.
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EM 02 DE MARÇO DE
2018.
PORTARIA DE
PORTARIA Nº 213, DE 27 DE
MARÇO DE 2014.
Gastronomia

PUBLICADA NO D.O.U. EM
28 DE MARÇO DE 2014.

RECONHECIMENTO Nº
949, DE 30 DE AGOSTO
DE 2021.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 31 DE AGOSTO DE
2021.

PORTARIA Nº 341, DE 18 DE
Gestão de Recursos
Humanos

MAIO DE 2018.
PUBLICADA NO D.O.U. EM
21 DE MAIO DE 2018.
PORTARIA Nº 243, DE 29 DE

Gestão de
Agronegócios

MAIO DE 2019.
PUBLICADA NO D.O.U. EM
31 DE MAIO DE 2019.
PORTARIA Nº 1.252, DE 07
DE DEZEMBRO DE 2017.

Jogos Digitais

PUBLICADA NO D.O.U. EM
11 DE DEZEMBRO DE 2017
PORTARIA Nº 329, DE 11 DE
MAIO DE 2018.

Marketing

PUBLICADA NO D.O.U. EM

-

15 DE MAIO DE 2018.
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PORTARIA DE
PORTARIA Nº 769, DE 23 DE

RENOVAÇÃO DE

MARÇO DE 2006.

RECONHECIMENTO Nº
636, DE 18 DE

Matemática

PUBLICADA NO D.O.U. EM

SETEMBRO DE 2018.

24 DE MARÇO DE 2006.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 19 DE SETEMBRO
DE 2018.
PORTARIA Nº 338, DE 29 DE
MAIO DE 2014.
Medicina Veterinária PUBLICADA NO D.O.U. EM
30 DE MAIO DE 2014.

PORTARIA Nº 427, DE 10
DE SETEMBRO DE 2019.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 11 DE SETEMBRO
DE 2019
PORTARIA DE

PORTARIA Nº 173, DE 20 DE

RENOVAÇÃO DE

JANEIRO DE 2006.

RECONHECIMENTO Nº
481, DE 22 DE

Odontologia

PUBLICADA NO D.O.U. EM

OUTUBRO DE 2019.

23 DE JANEIRO DE 2006.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 23 DE OUTUBRO DE
2019.
PORTARIA Nº 338, DE 29 DE

PORTARIA DE

MAIO DE 2014.

RECONHECIMENTO Nº
877, DE 17 DE

Pedagogia

PUBLICADA NO D.O.U. EM

DEZEMBRO DE 2018.

30 DE MAIO DE 2014.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 19 DE DEZEMBRO
39

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

DE 2018.
PORTARIA Nº 745, DE 21 DE
JULHO DE 2021.
Pedagogia EaD

PUBLICADA NO D.O.U. EM
23 DE JULHO DE 2021
PORTARIA DE
PORTARIA Nº 280, DE 30 DE

RENOVAÇÃO DE

MARÇO DE 2007.

RECONHECIMENTO Nº
267, DE 03 DE ABRIL DE

Psicologia

PUBLICADA NO D.O.U. EM

2017.

02 DE ABRIL DE 2007.
PUBLICADA NO D.O.U.
EM 04 DE ABRIL DE
2017.

1. Missão e Visão
A Faculdade Patos de Minas (FPM), é uma instituição comprometida com a
formação, com a ética e com a qualificação de profissionais na sua área de
atuação. Desta forma, tem por Missão:
MISSÃO DA FPM
“Educar, produzir e disseminar o saber universal, contribuir para o
desenvolvimento humano, comprometendo-se com a justiça social, a
democracia e a cidadania além de promover a educação visando o
desenvolvimento sustentável do País”.
De acordo com a sua Visão, a Faculdade Patos de Minas - FPM pretende:
“Permanecer como centro de excelência do ensino superior, mantendo-se
como referência na educação presencial e a distância”.
40

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Tem por Valores:
 Ética;
 Cidadania; e
 Responsabilidade socioambiental.
A Faculdade Patos de Minas, mantida pela Associação Educacional de Patos
de Minas, é uma Instituição Educacional, que tem na sua missão a Educação
Superior pautada na humanização como abertura ao diálogo, ao compromisso
de integração social e à competência em todo seu agir.
Os princípios que fundam a práxis da Faculdade Patos de Minas são:
 Valorizar a vida em todas as suas formas;
 Respeitar a dignidade da pessoa humana e a liberdade pessoal;
 A busca da verdade;
 Contribuir com o crescimento da comunidade; e
 Contribuir para a consolidação da cidadania na construção de uma
sociedade mais justa e fraterna.
Estes princípios perpassam todas as atividades-fim da Faculdade Patos de
Minas, tornando-a distinta de outras Instituições públicas e particulares. Os
princípios que fundam a práxis da Instituição propiciam a inter-relação pessoal
com uma formação que privilegie a inclusão dos valores humanos.

1.2. Contexto Educacional
Implantação do Curso

e

Justificativa

de

Contextualização do Curso
Nome do Curso e a Modalidade: Curso de Engenharia Agronômica
Nome da Mantida: Faculdade Patos de Minas
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Endereço de Funcionamento do Curso: Avenida Juscelino Kubitschek de
Oliveira, 1200 – Cidade Nova – Patos de Minas – MG – CEP: 38706-401.
Número de Vagas Ofertadas: 100
Turno: Noturno
Carga Horária Total do Curso: 3.600 horas
Período de Integralização: Mínimo de 10 semestres e Máximo de 15
Semestres
Coordenação do Curso: Prof. Me. Willyder Leandro Rocha Peres
COMPOSIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE
REGIME DE
NOME

TITULAÇÃO
TRABALHO

WILLYDER LEANDRO ROCHA PERES

MESTRE

INTEGRAL

MARCELO DE ALMEIDA REIS

DOUTOR

PARCIAL

DOUTORA

PARCIAL

SAULO GONÇALVES PEREIRA

DOUTOR

PARCIAL

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO

DOUTOR

PARCIAL

DANIELA CRISTINA SILVA BORGES

Concepção do Curso
A maior preocupação da Faculdade Cidade de Patos de Minas é o
oferecimento de um ensino de qualidade, reforçado por projetos de pesquisa e
de extensão, que visem o envolvimento comunitário, através de uma interação
dinâmica dos segmentos sociais que se apresentam constantemente com
carências nos diferentes setores.
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A Faculdade Cidade de Patos de Minas não pretende formar apenas o
Profissional Engenheiro Agrônomo, mas também o profissional preparado para
tratar com o público em geral, capaz de lidar com o que há de mais moderno
no âmbito de sua profissão e ciente do progresso relativo às recentes
pesquisas da área, buscando sempre melhorar o seu potencial. Através da
introdução do discente às matérias epistemológicas, filosóficas, antropológicas,
sociológicas, tecnológicas, de iniciação científica e extensão, busca habilitar
profissionais preocupados com o seu próprio aprimoramento, tornando-os
capazes de enfrentarem um mercado de trabalho cada vez mais agressivo e
globalizado.
O Curso de Engenharia Agronômica forma profissionais conscientes da
evolução sócio-econômico-industrial da sociedade, através de uma educação
voltada tanto para os aspectos formativos, como a para os aspectos
informativos. Objetiva despertar o espírito crítico, propiciar o desenvolvimento
do espírito de investigação científica, desenvolver a liberdade e a solidariedade
humana, o cultivo de valores que enfatizem a dignidade do indivíduo como
cidadão produtivo e despertar no educando a capacidade do conhecimento de
si próprio, de suas potencialidades, de seus semelhantes, do mundo e de seu
Criador.
Concluindo, pretende formar profissionais do mais alto nível técnico-científico,
dotados do espírito cientificista e humanitário para que possam exercer seu
papel social com dignidade e competência, objetivo este que será buscado
constantemente pela Faculdade Cidade de Patos de Minas, dentro de seu
relevante papel social.

2. Organização Didático Pedagógica
2.1. Políticas Educacionais no Âmbito do Curso
A IES desde seu credenciamento procurou implementar todas as propostas
relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se com os
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órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição
contemplam todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de
Colegiado Superior de Cursos estão funcionando normalmente com seus
membros designados por portaria e através da realização de reuniões que
ocorrem de forma sistemática conforme regimento e demais normas.
A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição,
com os diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as
exigências e metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUAD), compondo
parte das decisões institucionais e das determinações do MEC.
O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que
permite uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional,
caracterizando-se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e
orientam a prática pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se
restringindo à mera organização de componentes administrativos, mas sim, em
um planejamento estratégico organizado dos atos até hoje praticados e nas
ações a serem realizadas pela Instituição em um prazo de até 05 (cinco) anos.
A época social norteia os novos paradigmas os quais a IES adotou e adequouse. A educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento
científico, pelas habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as
quais levam a crítica reflexiva e consequentemente à ação refletida que
proporciona a evolução da sociedade.
A FPM não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu desenvolvimento,
levando em conta as características e as tendências do meio na qual está
inserida. Nesse contexto, as características e as tendências do meio, alteram e
transformam a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias as
adaptações, para galgar às transformações de forma criativa e crítica,
assumindo, o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente
mudança, que marca a sociedade contemporânea e a Educação Nacional.
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Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma
instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo
gestor e de seu corpo social, a IES tem o intuito de facilitar o processo de
planificação do seu PDI promovendo a participação e transferência de sua
gestão.
O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de
assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional mineiro
e regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a
partir:


Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus
cursos, realizados nos últimos 4 (quatro) anos pelo MEC, através do
INEP;



Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA
(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de
representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e
membros da sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o
desenvolvimento da instituição;



Apoio do Colegiado composto por alunos, professores, tutores e corpo
técnico administrativo da instituição, além do NDE, composto por
docentes abrindo espaço para a discussão coletiva, análise de
documentos e diretrizes descrevem caminhos e objetivos a serem
alcançados para a maior significação do ensino e da formação dos
discentes da instituição;



Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do
contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da
Instituição nos próximos anos.

Todas as políticas institucionais, sobretudo as políticas de ensino, pesquisa e
extensão, implantadas no âmbito do curso, são elaboradas levando-se em
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consideração o perfil profissional desejado para os egressos e as
características locais e regionais.
2.1.1. Política Institucional de Ensino
Considerando a promoção de ações inovadoras a Faculdade Patos de
Minas oportuniza por meio de espaços multidisciplinares e salas de
metodologias ativas bem como o AVA, o uso de aplicativos

assim como

recursos tecnológicos como projetores, e futuramente lousas digitais para
ampliação do processo e dos recursos de aprendizagem abrangendo a
diversidade e o atendimento educacional especializado por meio de práticas de
ensino na graduação e pós-graduação possibilitando os avanços tecnológicos
e metodologias interdisciplinares na promoção de ações inovadoras.
Para o ensino, as diretrizes gerais da Faculdade Patos de Minas partem dos
seguintes princípios:


Currículos

inovadores

e

flexíveis,

interligando-se

a

formação

inicial/continuada, a formação básica comum, que é a formação humana e a
relação teoria/prática, que é a profissional;


Enriquecimento das diretrizes curriculares gerais, fixadas pelo MEC, com

o acréscimo de disciplinas visando atender as exigências específicas de cada
curso e, ainda, peculiaridades regionais, e avanços tecnológicos e mudanças
no perfil profissiográfico;


Oferta de disciplinas e/ou atividades que introduzam o educando na

organização universitária, oferecendo-lhe ampla visão da formação docente e
do ensino superior, e a ministração de métodos e técnicas para facilitar o
processo ensino/aprendizagem e introduzir o educando à iniciação científica e
profissional;
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Aulas e outras atividades didático-científicas programadas para se

desenvolverem em sequência lógica, de modo a ocuparem racionalmente os
dias úteis da semana, com plena utilização dos fatores humanos e materiais
disponíveis;


Metodologias e tecnologias educacionais que levem em conta as

características individuais do educando e os aspectos inovadores de cada
curso e programa de ensino superior, sua inserção na realidade local e
regional, e que conduzam ao desenvolvimento do raciocínio e à reflexão crítica,
associando aulas expositivas com seminários, discussão de textos, estudos de
casos e outros métodos didáticos apropriados;


Integração harmoniosa das funções ensino/iniciação científica/extensão;



Incorporação da SAGAH com ferramentas de acessibilidade (vídeo-aula

com legenda, estudo de caso, NVDA (NVIDEA), desafio, exercício, infográfico,
entre outros, tanto nos cursos presenciais como a distância;
2.1.2. Política de Educação Ambiental da Instituição
A FPM compreende a importância da mobilização da comunidade acadêmica
para reflexões que envolvem questões relacionadas à Educação Ambiental.
Assim, as coordenações de cursos da instituição, juntamente com a Direção
Geral da IES, elaboraram uma proposta de Educação Ambiental de acordo
com os princípios de qualidade, ética, bem como com a legislação específica,
incorporada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo
Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, proporcionando uma visão crítica da
ciência e cultura, permitindo atividades de conservação da biodiversidade, de
gerenciamento de resíduos, de manejo sustentável de recursos ambientais, e
melhoria de qualidade ambiental, a partir de uma visão mais globalizada da
questão ambiental como propiciadora do pleno exercício da cidadania.
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A abordagem do tema é feita não apenas na transmissão do conhecimento,
mas na valorização e resgate do conhecimento prévio, possibilitando uma
aprendizagem significativa, na qual se aproximam os conceitos com a realidade
da comunidade.
A Discussão Acadêmica social e econômica problemática em relação ao meio
ambiente e seu processo de degradação tem ganhado cada vez mais espaço e
tem sido objeto de políticas públicas voltadas, principalmente, ao processo
educacional. Neste contexto, várias ações foram realizadas: os primeiros
Fóruns Nacionais de Educação Ambiental, a instituição do Programa Nacional
de Educação Ambiental pelo Ministério do Meio Ambiente e dos Parâmetros
Curriculares Nacionais pelo MEC, no qual a temática ambiental foi inserida
como conteúdo transversal em todas as disciplinas do currículo escolar.
Diante disso, a FPM iniciou um trabalho em conjunto com representantes da
comunidade acadêmica com o objetivo de elaborar uma proposta de educação
ambiental voltada para a realidade regional, contando com a participação de
professores, alunos e pessoal técnico administrativo. A possibilidade de
integrar diferentes cursos superiores e preparar uma proposta a partir da
realidade socioambiental regional, integrando Faculdade/Comunidade justificou
plenamente a necessidade e relevância de um projeto que relaciona ensino,
extensão e iniciação científica. A partir dessa necessidade foi criado o NEA
(Núcleo de Educação Ambiental) cujo objetivo principal é a interação entre a
comunidade acadêmica, sociedade e as questões ambientais.
2.1.3. Inserção dos Direitos Humanos no Ensino Superior
A IES, considerando o que dispõe o Ministério da Educação e o Conselho
Nacional de Educação Conselho Pleno através da Resolução nº 1, de 30 de
maio de 2012 que estabelece as Diretrizes Nacionais para a Educação em
Direitos Humanos (EDH) a formação para a vida e para a convivência, no
exercício cotidiano dos direitos humanos como forma de vida e de organização
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social, política, econômica e cultural nos níveis regionais, nacionais e planetário
e para assegurar o direito à educação a todos(as), adota em sua missão e em
todos os regulamentos e ações que norteiam e efetivam suas ações práticas
educativas para a defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de
direitos e de responsabilidades individuais e coletivas, nos âmbitos de direitos
civis, políticos, sociais, econômicos, culturais e ambientais, sejam eles
individuais, coletivos, a fim de garantir a igualdade e de defesa da dignidade
humana, com a finalidade de promover a educação para a mudança e a
transformação social, independente da área de estudo ou formação.
Para alcançar a Missão Institucional, de forma sistêmica, transversal e
multidimensional, calcada fortemente no contexto da EDH, a IES declara como
norteadores de suas ações seu PDI e PPC os seguintes fundamentos: I dignidade humana; II - igualdade de direitos; III - reconhecimento e valorização
das diferenças e das diversidades; IV - laicidade do Estado; V - democracia na
educação, posicionamentos estes apresentados na Resolução CNE/CP
1/2012. Diário Oficial da União, Brasília, 31 de maio de 2012 – Seção 1 – p. 48.
VI - transversalidade, vivência e globalidade; e VII - sustentabilidade
socioambiental.
Os princípios supracitados são articulados nas dimensões:
I - apreensão de conhecimentos historicamente construídos sobre direitos
humanos e a sua relação com os contextos internacional, nacional e local;
II - afirmação de valores, atitudes e práticas sociais que expressem a cultura
dos direitos humanos em todos os espaços da sociedade;
III - formação de uma consciência cidadã capaz de se fazer presente em níveis
cognitivo, social, cultural e político;
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IV - desenvolvimento de processos metodológicos participativos e de
construção

coletiva,

utilizando

Linguagens

e

materiais

didáticos

contextualizados; e
V - fortalecimento de práticas individuais e sociais que gerem ações e
instrumentos em favor da promoção, da proteção e da defesa dos direitos
humanos, bem como da reparação das diferentes formas de violação de
direitos.
Cabe ainda a IES, incentivar a pesquisa e a extensão no tema, promovendo
diálogo com segmentos em situação de exclusão social e movimentos sociais,
atuando assim com ações efetivas na formação de uma sociedade mais cidadã
e responsável, junto à região onde atua, divulgando inclusive, pelos mais
diversos meios midiáticos, os resultados e experiências vivenciados e obtidos.
Vale lembrar a Missão da Mantenedora e suas Mantidas: “Formar profissionais
que contribuam para o desenvolvimento sustentável da região na qual está
inserida, através de uma proposta filosoficamente transformadora e libertária,
atuando de forma solidária e efetiva garantindo a universalização e a equidade
na prestação de serviços visando à busca constante da excelência
educacional.”
Iniciação Científica (Pesquisa)
No que se refere à pesquisa a IES incentiva o desenvolvimento de saberes e
ações no campo da educação em saúde através de apoio a investigações
especializadas focando na promoção da paz, desenvolvimento, justiça,
igualdade e liberdade. Além de propostas de iniciação científica em questões
ambientais, do afrodescendente indígena, memória do patrimônio cultural,
gestões especificas de ações sociais e demais atividades que possam se
tornar de referência para o desenvolvimento de outros projetos. A IES conta
ainda com o NIPE (Núcleo de Apoios a Iniciação Cientifica, Pesquisa, Extensão
e Internacionalização).
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Atividades de Extensão
São desenvolvidos projetos de extensão que enfatizam o compromisso da IES
com a promoção e a defesa dos direitos humanos nos diversos segmentos que
a mesma tenha inserção de forma direta ou indireta, internas e externas ao
ambiente escolar de forma a contribuir com o crescimento local e regional em
termos de políticas em prol dos direitos humanos. A IES conta ainda com o
NIPE (Núcleo de Apoio a Iniciação Cientifica, Pesquisa, Extensão e
Internacionalização), que acompanha e gerencia os processos de extensão. A
IES também proporciona à comunidade acadêmica projetos de extensão
organizados por seus acadêmicos através de atividades organizadas nas
disciplinas de Projeto de Integração e Extensão ofertadas em todos os
períodos dos cursos (regulamento em ANEXO V).
Gestão
Na gestão os direitos humanos são incorporados na cultura e gestão
organizacional, no modo de mediação de conflitos, lidando e reparando
processos de violações através de ouvidorias, representação institucional e
intervenção social junto às esferas públicas de cidadania, com participação da
IES em conselhos, comitês, e políticas públicas além da participação em
projetos sociais principalmente relacionados à saúde proposto pelo Governo
Federal e que muitas vezes encontra dificuldades na gestão dos mesmos por
falta de colaboradores com experiência ou conhecimento de gestão.
Desta forma a IES espera contemplar estes princípios orientadores e a EDH –
Educação em Direitos Humanos como parte do processo educativo uma vez
que, sem os direitos humanos, não será possível consolidar uma democracia
substancial e uma Educação Completa e Inclusiva. Fatores estes necessários
ao comprometimento da IES com a cultura e política dos direitos humanos,
contribuindo assim para o bem-estar de todos, salientando que outras formas
de problemas com o avanço das tecnologias (bullying e invasão de
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privacidade), também terão de ser repensadas para a manutenção destes
direitos.
2.1.4. Política Afrodescendente e Indígena
Para a execução da política sobre Afrodescendentes e Indígenas, a IES
inseriu em todos os cursos uma disciplina sobre a Temática que é ofertada de
forma optativa.
Cabe ressaltar que a IES executa projetos que incentivam a cultura
Afrodescendente e Indígena e possibilita ao aluno um maior contato com a
cultura tanto indígena quanto africana através de seminários, palestras, peças
de teatro dentre outros eventos que visam discutir a temática não somente com
a comunidade acadêmica, mas com a sociedade como um todo.
Neste contexto a IES busca constantemente parcerias entre movimentos
sociais, gestores educacionais e sociedade civil com o objetivo de divulgar,
promover e implementar as recomendações contidas nos pareceres do
Conselho Nacional de Educação com relação à educação para as relações
étnico-raciais e educação indígena. Para o acompanhamento das ações a IES
conta com Núcleo de Inclusão da Cultura Afrodescendente e Indígena.
2.1.5. Proteção da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
O Autismo é uma denominação que atualmente é melhor explicada pelas
nomenclaturas Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou Transtorno do
Espectro

do

Autismo

(TEA),

que

indicam

uma

ampla

variação

na

sintomatologia, onde se inclui um tripé de características: dificuldade de
comunicação, de

interação social e

interesse e

atividades restritos,

estereotipados e repetitivos. Dentro do quadro do autismo, existem vários
graus de comprometimento dos sintomas, tornando mais ou menos severa a
situação da pessoa com esta síndrome. Dentre os graus de severidade,
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propõe-se um indivíduo de comprometimento maior, outro intermediário e o
terceiro com comprometimento mais discreto.
A Faculdade Patos de Minas preocupa-se com a temática e trabalha em sala
de aula práticas pedagógicas que visam a redução das barreiras à participação
e à aprendizagem desses alunos, mostrando a importância da mediação e
destacando o ensino superior como um espaço privilegiado, sendo o professor
como elemento essencial para o acesso à aprendizagem.
A FPM conta com atendimento psicopedagógico para acompanhar o aluno
autista, oferecendo ao mesmo o suporte necessário. São desenvolvidas
periodicamente palestras e seminários que abordam a temática para toda a
comunidade acadêmica. Os professores das diversas áreas trabalham o tema
de forma transversal com os alunos, instigando a curiosidade e levando os
mesmos a pesquisar e se informar mais sobre o assunto.
Neste contexto a FPM desenvolve uma política de acompanhamento e auxílio
da pessoa com autismo e não apenas a transmissão de conteúdos numa
disciplina, motivo este, das reuniões e discussões sobre o tema em questão.
2.1.6. Política de Iniciação Científica
As atividades pertinentes à Iniciação Científica são oportunidades para o
estudante utilizar os critérios inerentes ao processo científico de conhecer,
convivendo com os problemas, com as dificuldades e com o desconhecido em
cada área profissional na busca de descobertas para resoluções de
problemáticas importantes na área de atuação.
Sob esse prisma, as aptidões científicas são aspectos importantes da formação
e a Iniciação Científica sendo um dos instrumentos de estímulo à participação
dos estudantes da graduação, preparando-os para o acesso à pós-graduação.
Na instituição o start inicial ocorre com a disciplina de “Língua, Comunicação e
Investigação”, no decorrer do curso com as disciplinas de “Projetos de
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Integração e Extensão” e posteriormente com o “Trabalho de Curso” e
“Seminário de Trabalho de Curso” e projetos que venham a ser desenvolvidos
durante a graduação de acordo com a especificidade de cada curso.
São essas as ações implementadas pela IES para efetivação da iniciação
científica:


Regulamentar e incentivar a utilização de princípios e normas
metodológicas para a produção de textos científicos;



Incentivar docentes e discentes no desenvolvimento de senso crítico, de
uma postura proativa e de autonomia para o aprendizado;



Motivar docentes e discentes a participarem de congressos, seminários
e eventos de cunho científico;



Incentivar a realização de eventos científicos internos;



Buscar por acordos de cooperação com universidades, instituições,
organizações e redes de pesquisa;



Incentivar os alunos a vivência mais aprofundada de temáticas da área
pela qual optou, valendo-se da produção de conhecimento extraclasse
por meio de pesquisas descritivas ou experimentais;



Conscientizar sobre a importância da integração do professorpesquisador com o aluno pesquisador, incentivando uma relação de
troca de conhecimentos;



Orientar a comunidade acadêmica para uma abordagem inter e
multidisciplinar dos temas de pesquisa;



Incentivar a formação de Grupos de Pesquisa;



Disseminar e divulgar o saber pesquisado, estabelecendo critérios claros
de definição da propriedade intelectual e sua coerência extensionista;



Conceder dentro da viabilidade do orçamento institucional auxílio para
projetos específicos de pesquisa e iniciação científica;



Auxiliar docentes e discentes na divulgação dos resultados das
pesquisas realizadas em periódicos institucionais ou não visando a
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conquista e o reconhecimento da qualidade da pesquisa bem como
esclarecendo sobre a importância da publicação.
2.1.7. O NIPE – Núcleo de incentivo: projetos, pesquisa e extensão e
internacionalização
A Instituição criou o Núcleo de Incentivo: Projetos, Pesquisa e Extensão – NIPE
com a finalidade de incentivar seus educandos para a investigação científica e
para a efetivação e registro dos projetos de extensão realizados na IES. A
Faculdade Patos de Minas sabe da importância de oferecer conhecimento
científico atrelado a constante necessidade de pesquisa como princípio ético de
buscar respostas científicas a novas demandas sociais.
Os projetos de Iniciação Científica ou de Pesquisa propriamente dita, são
supervisionados pela coordenadoria do NIPE bem como sua regulamentação,
normatização e execução. Em relação a auxílios financeiros a instituição por
meio do CONSUAD autoriza desde que dentro das previsões orçamentárias
das IES tendo em vista as necessidades de sustentabilidade financeira de uma
instituição do porte da Faculdade Patos de Minas.
No ano de 2020 foi integrado ao NIPE a política de Internacionalização,
constituindo assim o nome: NIPE – NÚCLEO DE INCENTIVO: PROJETOS,
PESQUISA E EXTENSÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO e a atuação junto aos
Núcleos de Apoio as Políticas de Ensino os quais realizam atividades de
extensão, ensino e pesquisa dentro das políticas de ensino por meio da
transversalidade e interdisciplinaridade.
Dentre os objetivos e atribuições do NIPE e Internacionalização, este núcleo
agrega às funções de fomentar o conhecimento científico internacional por
meio da participação em eventos e a publicação internacional de discentes e
docentes e o incentivo as políticas de ensino como: Meio Ambiente, Direitos
Humanos,

Igualdade

Etnoracial

e

Indígena,

Cultural

e

Artística,

Desenvolvimento Tecnológico, Econômico e Responsabilidade Social.
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Objetivos do NIPE e Internacionalização:


Incentivar docentes e discentes da graduação e pós-graduação na
realização de atividades de pesquisa, desenvolvidas a partir das
inquietações advindas da formação inicial e continuada, assim como as
experiências profissionais e de estágio, considerando o contexto local e
regional;



Formar grupos de estudos nos quais aprimorem o conhecimento coletivo
e individual dos envolvidos na busca pelo conhecimento das produções
científicas das áreas de concentração e linhas de pesquisa de maior
interesse da instituição, assim como das necessidades científicas e
sociais;



Contribuir com a formação inicial do discente, no sentido do
aprofundamento teórico-metodológico da profissão, construção de uma
identidade pessoal e profissional mais crítica e reflexiva, despertandolhe

o

interesse

pelas

atividades acadêmico-científicas

e pelas

competências políticas, sociais, ética, estéticas e epistemológicas;


Buscar e divulgar os eventos científicos regionais, nacionais e
internacionais a fim de incentivar a disseminação do conhecimento
produzido, além de organizar encontros e eventos internos que
contribuam nesse sentido e sensibilizem a comunidade acadêmica
quanto à importância das práticas científicas;



Sistematizar e organizar os trabalhos científicos já existentes, facilitando
e agilizando o acesso às produções internas e externas a partir de
bibliotecas digitais e material impresso;



Articular atividades de ensino e extensão como apoio à iniciação
científica;



Apoiar o trabalho desenvolvido pelos professores de Metodologia e
Iniciação Científica, assim como Trabalho de Conclusão de Curso no
que

tange

a

levantamento

bibliográfico,

aspectos

técnicos

e

metodológicos inerentes à pesquisa científica;
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Incentivar a submissão de trabalhos em Programas de Iniciação
Científica;



Estruturar e divulgar editais que visem capitação de recursos humanos
para atividades remuneradas e não remuneradas;



Incentivar a publicação dos trabalhos em revistas, periódicos, anais,
entre outros;



Manter a Instituição informada a respeito dos trabalhos desenvolvidos
pelo núcleo;



Promover estudos, pesquisa e extensão, desenvolvendo competências e
habilidades para a execução de projetos;



Assessorar e dar suporte técnico e institucional adequando-se às
necessidades da extensão, pesquisas, estudos implementando a
construção de conhecimentos científicos;



Assegurar a pluralidade de tendências teóricas e práticas, a fim de
incentivar e desenvolver projetos de pesquisa e extensão com
qualidade;



Desenvolver atividades interdisciplinares, que mobilizem discentes e
docentes para o desenvolvimento de linhas de pesquisas de cunho
científico e cultural;



Constituir uma rede de produção e difusão de conhecimentos científicos
e tecnológicos, potencializando as atividades de extensão e pesquisa,
favorecendo o aprofundamento de conhecimentos e práticas da
formação acadêmica;



Apoiar a divulgação e publicação das produções científicas e em
eventos;



Buscar convênios e parcerias com instituições envolvidas com pesquisa
para o desenvolvimento de projetos institucionais;



Criar evento anual para divulgação de projetos em andamento de alunos
e publicação digital;



Apoiar as ações desenvolvidas pelos núcleos específicos de apoio as
políticas de ensino;
57

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM



Oferecer suporte aos coordenadores diante das ações planejadas e
executadas;



Estimular a participação dos alunos nas ações pautadas em cada área
específica;



Promover a divulgação dos projetos apesentados pelos núcleos;



Implementar uma política de ensino de idiomas, por meio do
fortalecimento do ensino de português como língua de adoção, e da
capacitação de professores e estudantes para redigir e apresentar textos
acadêmicos em outras línguas;



Implantar programas de pesquisas em parceria com outros países;



Capacitar discentes, docentes e demais colaboradores, por meio de
Intercâmbio estrangeiro de conhecimento técnico, científico e cultural,
etc.;



Produzir, divulgar e incentivar a apropriação do conhecimento adquirido
com vistas à melhoria da qualidade de vida dos seres vivos das
comunidades relacionadas/parceiras ou assistidas pela FPM conforme
suas propostas de responsabilidade socioambiental.

2.1.8. Política de Internacionalização
Pode-se compreender a internacionalização como o conjunto de ações de
mobilidade acadêmica, intercâmbio bilateral, oferta de idiomas, disciplinas em
língua estrangeira e cursos gerais, desenvolvimento de pesquisa, cooperação
institucional, projetos internacionais, adesão a editais de programas de
financiamento, oferta e participação em eventos internacionais, participação em
projetos em rede internacional, formação de docentes e técnicos, entre muitas
outras – que visam à consolidação e expansão da universidade, no âmbito do
ensino, da pesquisa e da extensão, a favor do desenvolvimento e diálogo entre
as culturas, da construção de uma sociedade mais justa e para a
sustentabilidade das nações e do planeta.
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Cabe

ao

Núcleo

de

Incentivo:

Projetos,

Pesquisa,

Extensão

e

Internacionalização – NIPE da Faculdade Patos de Minas atuar como
promotores desta Política, garantir, prever e apoiar os procedimentos para a
implementação de ações em curto, médio e longo prazos, acompanhando,
avaliando, monitorando e divulgando ações internacionalizadas, por meio de
programas de cooperação e intercâmbio na celebração de convênios
internacionais de ensino para discentes e docentes, objetivando:
Sensibilizar a comunidade acadêmica para a necessidade e implantação de
ações internacionais;
Fortalecer a cultura e o preparo dos alunos para a participação em ações
internacionais;
Divulgar programas e eventos em âmbito internacional;
Promover

a

participação

de

alunos,

professores

e

pessoal

técnico-

administrativo em ações de internacionalização;
Garantir a criação de diretrizes e normas para a regulamentação das ações
internacionalizadas;
Desenvolver ações de extensão e pesquisa em parceria com instituições e/ou
professores estrangeiros;
Promover a participação de alunos e docentes em fóruns, redes e eventos
internacionais;
Fomentar a pesquisa em âmbito internacional;
Participar

de

Programas

Nacionais

e

Internacionais

de

fomento

à

internacionalização;
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Fomentar a mobilidade acadêmica de alunos da Graduação e da PósGraduação em Instituições estrangeiras;
Implementar o uso da tecnologia da informação e ensino a distância para o
desenvolvimento de cursos e outras atividades acadêmicas.
2.1.9. Política de Acessibilidade e Inclusão Social
Todas as pessoas devem ter direito à igualdade de oportunidades e acesso à
educação. Por isso, a acessibilidade da Faculdade Patos de Minas sempre
será tratada como um item importante, uma vez que garante às pessoas com
deficiência a possibilidade de estudar e de se formar em um curso que atenda
às suas necessidades acadêmicas.
A Faculdade Patos de Minas segue algumas medidas que criam um ambiente
mais acessível e inclusivo como:
Adaptação da estrutura física do campus: foram construídas rampas de
acesso, disponibilização de faixas com relevo (piso táctil) para indicar o
caminho a quem tem deficiência visual, banheiros e mobiliário adaptados.
Iluminação:

investimento

na

iluminação

dos

espaços

do

campus,

principalmente nos caminhos, facilita a locomoção das pessoas e evita
acidentes, que para um aluno com deficiência pode ser bastante prejudicial.
Contratação de monitores e profissionais especializados: é importante que
a faculdade tenha à disposição profissionais especializados para ajudar as
pessoas com deficiências, caso haja a demanda.
Metodologia e didática de ensino diferenciadas: a instituição possui
metodologias de ensino que atendam às necessidades de seus alunos, assim
como recursos tecnológicos como o AVA para alunos dos cursos na
modalidade a distância.
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Treinamento: toda a equipe institucional está alinhada com as políticas de
inclusão e acessibilidade adotadas.
Conscientização da comunidade acadêmica: palestras, eventos e grupos de
discussão são realizados a fim de conscientizar os demais alunos sobre a
importância do respeito, tolerância e diversidade no ambiente universitário.
Inclusão social: proporcionar que esses alunos sintam-se parte da
comunidade acadêmica sendo engajados em todas as atividades que ocorrem
na instituição, assim como qualquer aluno.
2.1.10. Política Institucional para a Modalidade EaD
O grande avanço tecnológico produzido nos últimos anos, especificamente nas
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC), vem promovendo
uma necessária reconfiguração do ensino em duas direções, sendo a primeira
mais voltada a propiciar uma formação condizente com as necessidades da
sociedade contemporânea, de modo a contribuir para o exercício pleno da
cidadania e a segunda destinada à exploração das possibilidades pedagógicas
geradas pelo uso competente dessas tecnologias na educação.
Desde que bem explorados, os recursos tecnológicos propiciam uma grande
variedade de

representações, analogias,

simulações,

enfim,

de usos

pedagógicos que contribuem para tornar o conteúdo mais acessível aos
aprendizes. Potencialmente, favorecem o engajamento dos agentes envolvidos
no processo, bem como a construção de autonomia, o que equivale dizer que,
se bem desenvolvida e implementada, a modalidade favorece a realização de
uma educação de qualidade. Ademais, oferece potencial para ampliar o acesso
à educação, uma vez que contribui para preencher lacunas de oferta de
educação de qualidade, inclusive em regiões do país ainda carentes nesse
quesito.
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É nesse contexto que se situa o credenciamento e a oferta de cursos na
modalidade a distância, parte integrante da política educacional da FPM que
vislumbra, na Educação a Distância, uma grande possibilidade de aliar o
compromisso político e ético – marca histórica dessa Instituição – à excelência
pedagógica.
Nesse sentido, mantém suas exigências de qualidade, tanto no campo dos
procedimentos acadêmicos e administrativos, quanto nos critérios de avaliação
dos conhecimentos produzidos, em todas as suas formas de apresentação,
sem

deixar

de

explorar

potencialidades

características

das

diversas

modalidades (presencial, semipresencial e a distância – ou online).
A instituição através do NEAD (Núcleo de Educação a Distância) oferece, ao
seu corpo docente, técnico - administrativo e discentes uma formação
permanente – o Programa de Qualificação em EAD – formação necessária em
razão das rápidas transformações por que passa a tecnologia, condição que
exige aprimoramento constante de todos os usuários, especialmente dos
professores, que enfrentam o desafio de saber lidar com a tecnologia e, ainda,
de criar novas metodologias adequadas à Educação a Distância, tendo por
objetivo a construção de conhecimentos.
De forma comprometida com sua missão institucional, normatizações e
regulações internas e externas, por meio da Educação a Distância, tal política
objetiva-se:


Fomentar o desenvolvimento de pesquisas relacionadas à EAD e ao uso
de recursos tecnológicos na educação;



Implantar o uso de tecnologias digitais de informação e comunicação
nos processos de ensino e aprendizagem;



Estimular a criação e implementação de metodologias adequadas à
EaD, tendo por objetivo a construção significativa de conhecimentos;
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Ultrapassar os limites geográficos e temporais e levar educação superior
de qualidade para uma parcela da sociedade carente de qualificação
profissional;



Desenvolvimento de programas de educação continuada permanente
para docentes, equipe técnica e suporte administrativo;



Adequação do modelo de gestão acadêmico - administrativa à
modalidade;



Manter o alinhamento da base tecnológica da instituição com os projetos
pedagógicos;

A gestão, administração e implementação da educação a distância na FPM
constituem-se em suas principais atribuições e está subordinada ao CONSUAD
– Conselho Superior de Administração e Direção Geral.
As políticas de EAD, aprovadas pelos colegiados superiores, fundamentam-se
nos princípios filosóficos e teórico - metodológicos previstos neste documento,
em consonância com as especificidades dessa modalidade de ensino, a seguir
apresentados:
- Atendimento às demandas de formação continuada à comunidade, segundo
os mesmos princípios que norteiam as demais atividades acadêmicas;
- Valorização das atividades de EAD, de educação semipresencial e de
atividades de aprendizagem

mediadas pelas Tecnologias

Digitais de

Informação e Comunicação na difusão do conhecimento produzido por essas
atividades pela IES;
- Formação continuada de recursos humanos da IES (docentes, tutores,
gestores, funcionários e comunidade);
- Valorização e expansão de cursos de Educação a Distância;
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- Incentivo às atividades de pesquisa na área de EAD e uso de tecnologias
integradas às atividades da docência;
- Monitoramento contínuo das ações empreendidas e compartilhamento dos
dados com a comunidade interna e externa;
- Consolidar a qualidade e expandir a oferta de novos cursos de graduação e
pós-graduação na modalidade EaD;
- Articulação e integração do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) com as
coordenações de cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão com a
finalidade de projeto, planejamento e avaliação de cursos;
- Planejar e manter procedimentos operacionais, tais como planejamento
estratégico, planos de expansão e projetos de implantação de novas
tecnologias, garantindo a integração com os diversos setores da IES dentro da
proposta acadêmica da FPM;
- Análise e atendimento às demandas de formação continuada à comunidade a
qual está inserida o EAD, mantendo a qualidade e excelência de outras
atividades acadêmicas previstas na IES;
- Promover eventos com foco na EaD;
- Disponibilizar e monitorar suporte e atendimento contínuo aos discentes e
colaboradores usuários dos sistemas mantidos pelo NEAD;
- Revisão e atualização periódica das metodologias aplicadas à EaD, assim
com as tecnologias implantadas;
- Realizar estudos sobre a implantação dos polos de modo a analisar as
condições reais da localidade de oferta, propondo ações que visem o
desenvolvimento socioeconômico da região.
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O ambiente virtual de aprendizagem utilizado pela Faculdade Patos de Minas é
configurado para garantir a oferta da educação a distância. Nesse ambiente, o
estudante tem acesso a todas as ferramentas necessárias para estudar,
interagir com os colegas, professores e fazer as atividades indicadas, tirar as
dúvidas, etc.

2.2. Objetivos do Curso
2.2.1. Objetivos Gerais do Curso de Agronomia da FPM

a.

Entre seus acadêmicos e a sociedade, estabelecer sólida formação

científica e profissional geral que possibilite absorver e desenvolver Tecnologia;

b.

Incentivar e promover a capacidade crítica e criativa na identificação e

resolução de problemas, considerando seus aspectos políticos, econômicos,
sociais, ambientais e culturais.

c.

Identificar nosso acadêmico a percepção de uma visão ética e

Humanística, em atendimento às demandas da sociedade; compreensão e
tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e Comunidade, com
relação

aos

problemas

tecnológicos,

socioeconômicos,

gerenciais

e

organizativos.

d.

Promover a consciência ambiental bem como utilização racional dos

recursos disponíveis, além da conservação do Equilíbrio do ambiente pessoal e
natural que englobam o planeta entre fauna e flora.

e.

Desenvolver a capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e

criativo, às novas situações, visto a dinâmica de nossa região de das
modificações globais no contexto agronômico de produção de alimentos e
preservação

ambiental,

gerando

políticas

efetivas

que

atendam

às
65

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

necessidades da comunidade local e regional, utilizando como um de seus
parâmetros a análise de mercado, intensificando a formação dentro do Curso
de Agronomia da FPM.
COMPETÊNCIAS GERAIS
Ao longo do curso, as disciplinas integradas possibilitarão: capacitação e
aptidão para compreender as questões científicas, técnicas, sociais e
econômicas da produção e de seu gerenciamento, observando os níveis
graduais do processo de tomada de decisão, bem como para desenvolver
gerenciamento qualitativo e adequado, revelando a assimilação de novas
informações

e

apresentando

flexibilidade

intelectual

e

adaptabilidade

contextualizada no trato de situações diversas, presentes ou emergentes, nos
vários segmentos do campo de atuação do engenheiro.

2.3. Perfil Profissional do Egresso
O curso de Engenharia Agronômica deve ensejar como perfil:

I - Sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver e
desenvolver tecnologia;

II - Capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas,
considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e
culturais, com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da
sociedade;

III - Compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e
comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos,
gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos
disponíveis, além da conservação do equilíbrio do ambiente; e
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IV - Capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às novas
situações.

O curso de Engenharia Agronômica ou Agronomia deve possibilitar a formação
profissional que

revele,

pelo menos, as seguintes

competências e

habilidades:

a) Projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, assessorar, supervisionar e
especificar

técnica

e

economicamente

projetos

agroindustriais

e

do

agronegócio, aplicando padrões, medidas e controle de qualidade;

b) Realizar vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e pareceres
técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social,
respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação e/ou recuperação
da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e
sustentáveis do ambiente;

c) Atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário interagindo
e influenciando nos processos decisórios de agentes e instituições, na gestão
de políticas setoriais;

d) Produzir, conservar e comercializar alimentos, fibras e outros produtos
agropecuários;

e) Participar e atuar em todos os segmentos das cadeias produtivas do
agronegócio;

f) Exercer atividades de docência, pesquisa e extensão no ensino técnico
profissional, ensino superior, pesquisa, análise, experimentação, ensaios e
divulgação técnica e extensão;
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g) Enfrentar os desafios das rápidas transformações da sociedade, do mundo,
do trabalho, adaptando-se às situações novas e emergentes.

Todas

as

competências

e

habilidades

buscadas

se

articulam

com

necessidades locais e regionais, bem como, com as novas demandas
apresentadas pelo mundo do trabalho.

2.4. Estrutura Curricular
A proposta pedagógica tem a empregabilidade, a sustentabilidade e o
empreendedorismo como pilares estratégicos para a melhoria da qualidade de
vida. Com estas premissas a FPM realiza suas atividades de ensino, pesquisa
e extensão, incluindo-se, nesse contexto, os indispensáveis projetos de ações
assistenciais que potencializam a responsabilidade social presente no cotidiano
da instituição, preparando os estudantes para assumirem papel ativo em uma
sociedade marcada pelo multiculturalismo, pela pluralidade e pela rapidez das
transformações.
A estrutura curricular do curso de Engenharia Agronômica foi elaborada para
atender às Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pela Resolução Nº
1, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006, considerando-se também a distribuição
adequada da carga horária semestral, de modo a permitir a necessária
flexibilidade e autonomia ao estudante não só para a sua participação em
iniciação científica, monitorias, programas e projetos de extensão, projetos de
pesquisa e outras atividades curriculares complementares, como também para
o

desenvolvimento

de

vocações,

interesses

e

potenciais

específicos

individuais.
Atendendo ao Decreto nº 5.626/2005 o curso oferta a disciplina de LIBRAS –
Língua Brasileira de Sinais como optativa, estando alocada na matriz curricular
do curso em questão no 8º (oitavo) período como disciplina optativa.
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O Curso de Engenharia Agronômica da FPM, nas figuras dos membros do
Núcleo Docente Estruturante e de sua coordenação compreendem que o
processo de elaboração de uma matriz curricular é dinâmico e plástico, desta
forma, no seu desenvolvimento dialoga com o mercado de trabalho, com o
alunado e com as instâncias superiores, sejam elas as da própria Faculdade ou
das agências reguladoras. Desta feita, a estrutura curricular aqui apresentada
traz em seu bojo o que se apreendeu nos processos de avaliação formais aos
quais os cursos se submeteram e as orientações institucionais da FPM.

O Curso de Engenharia Agronômica da FPM tem a carga horária de 3.600
horas, incluindo 100 horas de Atividades Curriculares Complementares e 200
horas de estágio curricular supervisionado, atendendo à RESOLUÇÃO Nº 2,
DE 18 DE JUNHO DE 2007.
A integralização do Curso no tempo mínimo de 10 semestres pode ser
efetivamente cumprida pelo aluno, considerando que o Curso é ministrado em
horário noturno, de 2ª a 6ª feira, com 40 horas, ou mais, semanais. As
atividades

teóricas

e

práticas,

assim

como

os

estágios

curriculares

supervisionados, são realizadas nos períodos matutinos, podendo ainda ser
realizadas no período noturno, principalmente nas fases finais do Curso,
fazendo-se dessa forma, uso consciente e objetivo de prerrogativa prevista na
Resolução nº 2 do Conselho Nacional de Educação, de 18 de junho de 2007
(artigo 2º, inciso IV).
A contabilização da carga horária encontra-se disciplinada no Regimento Geral
da FPM e as ações programadas e que fazem com que seja atendida a matriz
curricular do curso são contabilizadas, no âmbito da FPM, pela soma de
trabalhos acadêmicos. O trabalho acadêmico compreende atividades docentes
e discentes para além da sala de aula que, expressamente previstas nos
Planos de Ensino, integram a carga horária da disciplina e, quando
identificados como atividades complementares, a elas se agregam. O trabalho
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acadêmico efetivo, respeitando semestralmente os 100 dias letivos, computará
duração da atividade acadêmica e o efetivo trabalho do aluno e compreende:

I - preleções e aulas expositivas;
II - atividades práticas supervisionadas tais como laboratórios, atividades em
biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais ou em grupo, prática de
ensino, exercícios e tarefas pertinentes ao sistema indissociável de ensino e
pesquisa, com cunho de aprofundamento ou aplicação de estudos, como
estágios, prática profissional, trabalho de campo, participação em programas
de pesquisa, ou de extensão e ensino a distância.

A distribuição quantitativa dos minutos de atividades que compõem a hora-aula
é da responsabilidade de cada disciplina que se obriga a respeitar a carga
horária mínima a ela atribuída pelo Projeto Pedagógico do Curso (PPC). A
valoração e a quantificação em minutos das atividades acadêmicas são
criteriosamente feitas, inadmitindo-se prejuízo ao cumprimento da carga horária
total do curso. O desenvolvimento das atividades práticas das disciplinas em
diferentes cenários e a participação em projetos de extensão e pesquisa levam
a perspectiva de um trabalho coletivo (academia, serviço e comunidade), na
busca de estratégias para a minimização dos problemas do cotidiano e o
exercício pleno da cidadania.

O início das atividades práticas, em nível de complexidade crescente, com
articulação dos conteúdos entre si, propicia ao estudante os conhecimentos, as
competências e as habilidades requeridas. Todas as disciplinas valorizam a
interdisciplinaridade e possibilitam a efetiva articulação entre a teoria e a
prática.
Interdisciplinaridade é um conceito que busca a intersecção entre conteúdos de
duas ou mais disciplinas para permitir que o aluno elabore uma visão mais
ampla a respeito dessas temáticas.
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A prática interdisciplinar procura romper com padrões tradicionais que
priorizam a construção do conhecimento de maneira fragmentada, revelando
pontos em comum e favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto.

O principal objetivo da interdisciplinaridade é conferir ferramentas para
enriquecer a visão de mundo dos alunos. A partir dessa abordagem, indivíduos
de todas as idades compreendem que um mesmo fato ou tema pode ser
observado e estudado a partir de diferentes pontos de vista.

Essa base se torna um pilar para a construção do pensamento crítico que, em
vez de assumir qualquer mensagem como verdadeira, é capaz de questionar
as informações, apurar sua veracidade e aceitar que pode existir mais de uma
resposta para uma mesma pergunta.

Ou seja, a interdisciplinaridade auxilia na formação de cidadãos bem
informados e empáticos, pois desafia as pessoas a se colocarem no lugar
umas das outras para entender o que está por trás de uma crença.

Por isso o curso de Agronomia da FPM trabalha de forma incisiva as práticas
interdisciplinares pois acredita que assim estará moldando seus egressos para
atendes todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até
mesmo global cada vez mais dinâmico.

Os Estágios Curriculares Supervisionados, com carga horária prevista neste
PPC computada em aulas de 60 minutos, estão dispostos ao longo da matriz
curricular que se apresenta como rede de cuidados a fim de proporcionar a
capacitação do estudante nas diferentes áreas de atuação profissional.
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A flexibilização curricular nada mais é do que dar ao aluno a possibilidade de
ser mais participativo no decorrer de sua graduação, tendo a liberdade de
escolher as disciplinas que vai cursar. É claro que existem algumas disciplinas
que são básicas das formações e que precisam ser cursadas por todos. Porém,
algumas são mais optativas e podem ser escolhidas de acordo com os
objetivos que cada estudante deseja para a sua carreira.

A flexibilização curricular apresenta como alguns de seus principais objetivos:

- Desenvolver a autonomia do estudante.

- Desenvolver e fomentar o empreendedorismo.

- Implementar a cultura de lifelong learning (formação contínua).

-Trabalhar

profundamente

os

conceitos

de

interdisciplinaridade

e

multidisciplinaridade.

Diante disso, o curso de Engenharia Agronômica da FPM utiliza-se de
disciplinas optativas distribuídas em 3 momentos durante o curso, das
atividades complementares, da extensão, da pesquisa e da própria
interdisciplinaridade inerente à disciplinas para garantir uma real experiência de
flexibilização curricular.

O Curso de Engenharia Agronômica adota uma proposta de formação, na qual
o estudante tem papel ativo e assume responsabilidades crescentes na
construção de seu conhecimento. Como sujeito do aprendizado e tendo o
professor como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, o estudante
deve familiarizar-se com os problemas relevantes na área da agronomia em
geral. Estimula-se o trabalho em equipe e a produção dinâmica de
conhecimentos

por

meio

da

ação-reflexão-ação,

o

que

permite

o
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desenvolvimento de habilidades, competências e atitudes necessárias ao
exercício profissional.
Para a ambientação do ingressante nas disciplinas ofertadas à distância, o
acadêmico tem a sua disposição o ambiente virtual de aprendizagem do IDEA,
onde o mesmo, tem acesso às disciplinas que estará matriculado, bem como à
ambientação ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. Na ambientação o
aluno encontra: Manual do Aluno, Tutoriais de Acessos, Avisos gerais da
coordenação, Aplicativos e Calendário Acadêmico. Detalhes destas ações
podem ser encontrados na Política Institucional para Modalidade a Distância
que consta neste documento.
A estrutura curricular e o ementário do Curso de Engenharia Agronômica com a
respectiva bibliografia básica e complementar das disciplinas são apresentados
nos ANEXOS II e III respectivamente.

2.5. Conteúdos Curriculares
Os conteúdos curriculares da matriz curricular encontram-se organizados com
base na Diretrizes Curriculares Nacionais, estabelecidas pela RESOLUÇÃO Nº
1, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2006. Os conteúdos curriculares, constantes na
matriz curricular, buscam promover o efetivo desenvolvimento do perfil
profissional do egresso em Agronomia, considerando a atualização da área, a
adequação das cargas horárias em 3.600 horas, assegurando 100 horas de
atividades complementares e 200 horas de Estágio Supervisionado.

O curso dispõem de uma bibliografia básica e complementar adequada que
validada pelo NDE, com acessibilidade metodológica presencial e virtual
(identificações dos espaços em braile, piso táctil em toda IES, disponibilidade
de cadeiras de rodas, teclados com letras aumentadas e em braile, utilização
de softwares como os DOSVOX e

VLIBRAS, dentre outros) que buscam

assegurar uma abordagem dos conteúdos pertinentes às políticas de educação
ambiental, de educação em direitos humanos, de educação das relações
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étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e
indígena, com conhecimento recentes e inovadores da formação da sociedade
brasileira.

A atualização curricular é um ponto importante e avaliado constantemente pelo
NDE, sempre atento às necessidades locais e regionais relacionadas às
demandas do mercado. As políticas de Educação Ambiental, LIBRAS, Direitos
Humanos, das Relações Étnicas-raciais e o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira, Africana e Indígena, são frequentemente discutidas pelo NDE,
buscando ir além das ofertas em disciplinas optativas, trilhando outros
caminhos como projetos de extensão, seminários e sensibilização para os
referidos temas.
Comparação entre a Matriz Curricular e as Diretrizes Curriculares

Proposta Curricular
Disciplinas

Resolução CNE/CES nº 11, de 11/03/02 de
Diretrizes Curriculares
Conteúdos Básicos

Introdução à Engenharia Agronômica
Metodologia Científica e da Pesquisa
Metodologia Científica e Tecnológica
Contemplado nas disciplinas:
Trabalho de Conclusão de Curso
Português Instrumental
Trabalho de Conclusão de Curso I

Comunicação e Expressão

Trabalho de Conclusão de Curso II
Introdução à Informática

Informática, Expressão Gráfica e Estatística
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Informática Aplicada
Desenho Técnico
Bioestatística
Bioestatística Experimental Aplicada
Cálculo I
Cálculo II

Matemática

Cálculo III, Álgebra Linear
Física I
Física
Física II
Introdução a Biologia
Zoologia
Entomologia Geral
Biologia
Entomologia Agrícola
Ecologia Geral
Botânica
Química Geral
Química Orgânica

Química

Bioquímica
Economia e Administração Rural
Gerenciamento Ambiental Integrado

Administração, Economia
Ciências do Ambiente
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Agricultura I
Agricultura II
Agricultura III
Educação Ambiental
Cultura Afrodescendente e Indígena
Sociologia e Extensão Rural

Humanidades, Ciências Sociais e Cidadania

Direitos Humanos
Disciplinas

Conteúdos Profissionalizantes e
Específicos

Meteorologia Agrícola

Agrometeorologia e Climatologia

Bioquímica

Bioquímica

Fisiologia Vegetal

Fisiologia Vegetal e Animal

Economia e Administração Rural

Estratégia e Organização

Construções e Instalações Rurais

Construções Rurais

Máquinas e Implementos Agrícolas

Energia, Máquinas, Mecanização Agrícola e
Logística

Genética
Biotecnologia, Genética e Melhoramento
Melhoramento Genético Vegetal
Zootecnia e Forragicultura I
Zootecnia e Forragicultura II
Olericultura

Zootecnia e fitotecnia

Silvicultura
Fruticultura
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Tecnologia em Produção de Sementes
Produção Animal Aplicada
Hidráulica, Irrigação e Drenagem

Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias
Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e

Irrigação Aplicada
Gerenciamento Ambiental Integrado

Drenagem
Manejo e Gestão Ambiental, Avaliação e
Perícias

Fitopatologia Geral
Fitopatologia Agrícola
Entomologia Geral

Microbiologia e Fitossanidade

Proteção de Plantas e Manejo de
Plantas Invasoras
Manejo e Conservação do Solo e Água
Nutrição Mineral Aplicada
Gênese e Física do Solo
Solos, Manejo e Conservação do Solo e da
Morfologia e Classificação do Solo

Água, Nutrição de Plantas e Adubação

Fertilidade dos Solos e Nutrição das
Plantas

Microbiologia Geral
Microbiologia
Microbiologia Agrícola
Topografia I

Topografia, Geoprocessamento e
Georeferenciamento
77

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Georreferenciamento e
Geoprocessamento
Aerofotogrametria e Fotointerpretação/
Vant
Tecnologia de Alimentos

Tecnologia de Produção e Controle de

Armazenamento de Grãos

Qualidade

DISTRIBUIÇÃO DAS DISCIPLINAS POR CONTEÚDOS
Formação Geral e Humanística

Carga Horária

Matemática

80

Fundamentos da Química

40

Geometria Analítica e Álgebra Linear

60

Língua, Comunicação e Investigação

80

Projeto de Integração e Extensão I

40

Física I

80

Química Aplicada

80

Inovação e Criatividade

80

Projeto de Integração e Extensão II

40

Ética e Formação Humanística

80

Projeto de Integração e Extensão III

40

Biologia Celular Agrícola

80

Química Orgânica, Inorgânica e Analítica

80

Projeto de Integração e Extensão IV

40

TOTAL

900

78

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Conteúdos de Formação Básica Profissionalizante

Carga Horária

Introdução Agronomia

40

Desenho Gráfico

80

Topografia

80

Bioestatística Agrícola

40

Optativa I

80

Construções Rurais

80

Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos

80

Bioquímica

80

Hidráulica

40

Gestão e Administração Rural

40

Zoologia Agrícola

40

Projeto de Integração e Extensão V

40

TOTAL

720

Conteúdos Profissionalizantes

Carga Horária

Microbiologia Agrícola

80

Melhoramento Genético

80

Meteorologia Agrícola

80

Ecologia

40

Armazenamento de Grãos

40

Botânica

40

Entomologia Agrícola I

40

Forragicultura

40

Projeto de Integração e Extensão VI

40

Microbiologia Agrícola Avançada

40

Silvicultura

40
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Genética Agrícola

60

Entomologia Agrícola II

80

Hidrologia, Recursos Hídricos e Manejo e Conservação de
Solos

40

Projeto de Integração e Extensão VII

40

Fisiologia Vegetal

60

Máquinas e Implementos Agrícolas

80

Optativa II

40

Optativa III

40

Fitopatologia Geral

40

Agricultura I

40

Plantas Daninhas e Herbicidas

40

Projeto de Integração e Extensão VIII

40

Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas

80

Fitopatologia Agrícola

80

Agricultura II

40

Nutrição de Ruminantes e Monogástricos

40

Trabalho de Curso

40

Projeto de Integração e Extensão IX

40

Produção e Tecnologia de Sementes

40

Irrigação e Drenagem

40

Estágio Supervisionado

200

Seminário Trabalho de Curso

40

Projeto de Integração e Extensão X

40

TOTAL

1840

Conteúdos Optativos

Carga Horária

Percentual
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Optativa I
Empreendedorismo e Sustentabilidade
Diversidade Cultural e Social
Educação Ambiental
Optativa II
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
Tecnologia Pós Colheita
Paisagismo e Plantas Ornamentais
Optativa III
Cultura Afrodescendente e Indígena
Direitos Humanos
Perícia e Avaliação Imobiliária Rural
TOTAL

80
80
80

80

40
40
40

40

40
40
40
2.000 horas

40
160

2.6. Metodologia
Os princípios metodológicos da Faculdade Patos de Minas estão norteados por
sua missão, a qual deverá conduzir à obtenção do perfil desejado do egresso.
No caso, a Faculdade Patos de Minas, busca uma proposta metodológica que
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privilegie a qualificação do aluno, sem, no entanto, deixar de formar um
cidadão crítico e capaz de pensar e estabelecer por si soluções inovadoras,
não só para a organização em que trabalha, mas também para a comunidade
em que vive a sociedade de um modo geral.

A aquisição de conhecimento deve ser compreendida como decorrência das
trocas que o ser humano estabelece na interação com o seu meio natural,
social e cultural. Ser o mediador desse processo e articular essas trocas é
papel fundamental do educador.

A autonomia discente se expressa na forma da participação dos nossos
alunos nos órgãos colegiados com equidade de integrantes, como ocorre no
Colegiado e CPA, devidamente implementados e funcionais. Nesses órgãos
colegiados a participação discente é essencial para que possam participar de
todo o processo de formação, saindo da posição de espectador passivo e
passando para a posição de participação ativa, garantindo sua autonomia no
processo de formação.

Dentro do processo de ensino-aprendizagem e de todo processo metodológico
que o discente está inserido existe um acompanhamento continuo, que é
feito principalmente através da CPA, onde dentre suas questões, temos
algumas direcionadas especificamente

à

verificação

da

acessibilidade

metodológica e autonomia discente. Este levantamento é muito importante,
porque permite a IES e a Coordenação se orientar no sentido de moldar o
curso e o processo em si, garantindo uma formação participativa, ativa, sem
barreiras e com autonomia para os nossos discentes.

A metodologia utilizada pela IES busca constantemente o incremento e a
ampliação da acessibilidade metodológica, que é também conhecida como
acessibilidade pedagógica e diz respeito à queda de barreiras nas
metodologias de ensino. Exemplo: quando professores realizam trabalhos e
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atividades com o uso de recursos de acessibilidade para alunos com
deficiência, como textos em braille ou textos ampliados. Além da acessibilidade
metodológica, o curso busca também sempre potencializar a acessibilidade
atitudinal, no que diz respeito ao comportamento das pessoas sem
preconceitos estereotipados, estigmas e discriminações além da acessibilidade
arquitetônica na busca da promoção da adequação de espaços e a extinção de
barreiras física e ambientais nas edificações fornecidas pela IES.

O Curso visa à qualificação e competência do egresso, adotando para tal,
métodos de ensino e aprendizagem diversificados e criativos. Vale ressaltar
que a implementação da formação profissional “saber fazer” deve envolver a
incorporação de uma pedagogia, fundamentada numa concepção mais crítica
das relações existentes entre educação, sociedade e trabalho.

Sendo assim, o Curso possui as seguintes práticas pedagógicas:
✓ Seminários, Simpósios, Conferência e Congressos: Metodologia utilizada
como uma forma de avaliação, preparando o aluno para a prática expositiva,
sistematização de ideias, clareza ao discorrer sobre o assunto em pauta.
Auxilia na Comunicação e Expressão Oral.
✓ Palestras: Metodologia utilizada após o professor aprofundar determinado
assunto, tendo o palestrante a finalidade de contribuir para a integração dos
aspectos teóricos com o mundo do trabalho.
✓ Ciclo de Palestras: Metodologia utilizada na busca de integração de turmas
e avanço do conhecimento, trazendo assuntos novos e enriquecedores, além
de proporcionar aos alunos a prática de cerimonial e organização de eventos.
✓ Dinâmicas de Grupo: Aprendizagem vivencial como forma de motivação,
diferenciação e preparação dos alunos para o mercado de trabalho, com
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estimulação do desenvolvimento da contextualização crítica, tomada de
decisões e liderança. Ativa a criatividade, iniciativa, o trabalho em equipe e a
negociação.
✓ Visitas Técnicas: Realização de visitas, em empresas, de forma a integrar
teoria e prática, além de contribuir para o estreitamento das relações entre
instituição de ensino e comunidade empresarial. Visão sistêmica e estratégica
de conteúdos.
✓ Estudos de Caso: Atividade de aplicação dos conteúdos teóricos, a partir de
situações práticas, visando ao desenvolvimento da habilidade técnica, humana
e conceitual.
✓ Projetos Culturais e de Extensão: Projetos desenvolvidos em prol da
sociedade de Patos de Minas que são desenvolvidos durante o curso pelo
coordenador e por docentes.
✓ Aulas Expositivas: Método tradicional de exposição de conteúdo, porém
com a utilização de recursos audiovisuais como retroprojetor, data show, TV e
vídeo que asseguram a compreensão dos conteúdos.

Em sala de aula, o tempo é usado para resolver problemas em conjunto,
ampliando o aprendizado colaborativo. Nesse foco os estudantes deixam de
serem consumidores de conteúdo e passam a produzi-los, incorporando em
sua prática o domínio de ferramentas que usam diariamente, como aplicativos
para computadores, dentre outras mídias. Assim, eles sentem que participam
do processo acadêmico.

Para que as estratégias adotadas alcancem o resultado esperado, as
atividades devem atender às indicações metodológicas:
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✓ No início do curso, os alunos são informados do que serão capazes de
realizar após o período de aprendizagem;
✓ Incentivar os alunos a expressar suas expectativas em relação ao curso de
forma a possibilitar uma adequação entre suas expectativas e os objetivos
propostos;
✓ Informar os alunos a respeito da metodologia de aprendizagem a ser
utilizada e dos procedimentos de avaliação de sua aprendizagem prática e
técnica, ressaltando-se a importância da avaliação como meio de auxiliá-los na
aprendizagem;
✓ Utilizar os procedimentos que possibilitem a prática das tarefas e operações
por parte dos alunos;
✓ Executar, em sequência programada, as diversas tarefas e operações;
✓ Concretizar o ensino através de ambientes e técnicas especiais, que
reproduzam, na medida do possível, situações reais de trabalho;
✓ Executar as tarefas em situações diversificadas, de forma a possibilitar aos
alunos flexibilidade dos comportamentos e a auto adequação às variações e
mudanças sociais e de trabalho;
✓ Utilizar procedimentos que possibilitem aos alunos a aquisição de hábitos de
estudo que lhes favoreçam contínuo auto aperfeiçoamento;
✓ No final da etapa da aprendizagem, proporcionar aos alunos e aos docentes
a oportunidade de avaliar os objetivos previstos, utilizando os dados desta
avaliação para eventuais reformulações no Plano de Ensino.
85

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

A metodologia utilizada pela IES é baseada na Dialética, cujo foco é a
contraposição e contradição de ideias que levam a outras ideias e que tem sido
um tema central na filosofia ocidental e oriental desde os tempos antigos.

O processo ensino-aprendizagem é composto por quatro elementos reais que
devem ser considerados: o aluno, o professor, o conteúdo e as variáveis
ambientais, ligadas às características da Instituição. Cada um desses
elementos exerce uma rede de influências sobre os demais, ligando-os e
alterando suas características.

Analisando cada elemento, entende-se que o aluno é um participante efetivo do
processo de ensino-aprendizagem e não um mero coadjuvante; que o
professor é um orientador no processo de aprendizagem, e não o detentor do
conhecimento; que o conteúdo adequado é à base da captação e compreensão
pelo aluno das informações necessárias ao seu aprendizado; que a percepção
das variáveis ambientais, em especial, as questões de relacionamento e clima
organizacional da Faculdade, é fundamental para o desempenho adequado de
todos os fatores do processo.

No que se refere propriamente aos métodos de ensino, vale dizer que estas
são as formas através das quais os professores trabalham os diversos
conteúdos, com a finalidade de atingirem os objetivos propostos no projeto
pedagógico. Compreendem, então, as estratégias e procedimentos adotados
no ensino por professores e alunos caracterizam-se por ações conscientes,
planejadas e controladas, e visam atingir, além dos objetivos gerais e
específicos propostos, algum nível de generalização.

De modo geral, a Faculdade Patos de Minas, aplica metodologias modernas e
variados recursos de ensino-aprendizagem, de acordo com as necessidades e
as especificidades de cada disciplina. Como exemplos podem ser citados o
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método expositivo-dialogado de aula, estudo dirigido, dinâmicas de grupo,
estudos de caso, jogos e simulações, debates, entre outros. Busca-se a
utilização de métodos de ensino que privilegiem a iniciativa, a criatividade, o
trabalho em equipe dos alunos na busca de soluções práticas para os
problemas organizacionais.

Entendemos que os meios de ensino são os recursos materiais e tecnológicos,
utilizados por professores e alunos, sob determinadas condições previamente
planejadas, que facilitam a comunicação docente e o aprendizado, seja pela
apresentação ou representação de aspectos da realidade concernentes ao
currículo, ou pela mediação de sistemas simbólicos que permitiriam uma
relação crítico-ativo dos alunos com o seu entorno - o meio físico e o espaço
sociocultural. Como meios pode-se citar o aparato tecnológico oferecido pela
Faculdade Patos de Minas, como laboratório de informática, com acesso à
Internet, projetores multimídia, TV e vídeo, biblioteca adequada, entre outros.

Finalmente, procura-se uma constante melhoria na qualidade do processo de
ensino-aprendizagem, principalmente nas disciplinas de conteúdo mais
complexo, nas quais o corpo discente encontra maiores dificuldades.

2.7. Estágio Curricular Supervisionado
Conforme Diretrizes Curriculares Nacionais e a Lei Federal N° 11.788 de 25 de
setembro de 2008 que dispõe sobre os Estágios de estudantes no território
nacional e as obrigações a serem seguidas por todas as partes, preconizam
que

a

realização

da

carga

horária

realizada

no

Estágio

Curricular

Supervisionado Obrigatório integre a carga horária total do curso, além do
constar

na

grade

curricular,

respeitando

os

limites

previstos

em

regulamentação própria ou no âmbito interno da Universidade através dos
Projetos Políticos Pedagógico de cada curso como é feito e adequado na
Engenharia Agronômica da FPM.
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O estágio curricular também é organizado de maneira a trabalhar estratégias
para a gestão da integração do ensino e trabalho levando sempre em
consideração as competências previstas no perfil do egresso.

Através do NEEP a IES realiza a interlocução, durante todas as etapas, com os
ambientes de estágio, sejam eles obrigatórios, não obrigatórios remunerados
ou não obrigatórios não remunerados. Estas ações proporcionam insumos
essenciais para a atualização das práticas do estágio.

O Estágio Supervisionado, obrigatório curricular ou não-obrigatório, é um ato
educativo, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a preparação para o
trabalho produtivo de estudantes que estejam frequentando o ensino superior.

O Estágio Obrigatório é aquele definido como tal no Projeto Político
Pedagógico, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do
diploma. O Estágio não-obrigatório é aquele desenvolvido como atividade
opcional, acrescida à carga horária e previsto no Projeto Político Pedagógico
ou extracurricular na Agronomia da FPM.

O Estágio Curricular Obrigatório poderá ser desenvolvido a partir do momento
em que o acadêmico atingir o 9º PERÍODO. O estágio possui carga horária
mínima de 200 horas e poderá ser realizado tanto durante o recesso entre
semestres (9º e 10º), quanto durante o período de aulas, no caso do
extracurricular a todo e qualquer momento. Deverá ocorrer em órgãos ligados à
produção agrícola familiar, tais como sindicatos e associações de produtores
rurais

familiares,

EMATER/ASCAR,

Cooperativas,

institutos

de

pesquisa/ciência e tecnologia, compreendendo organizações governamentais
ou não-governamentais e outros, desde que a atividade exercida esteja de
acordo com o escopo do curso e a missão da Agronomia da FPM e que tenha
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um RT (Responsável Técnico) que avalie o Acadêmico durante a execução das
atividades.

Em ambas as modalidades de estágio, devem ocorrer em pessoas jurídicas de
direito privada ou em órgãos da administração pública direta, autárquica e
fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior
devidamente registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização
profissionais, esses podem oferecer estágios desde que celebrem um Termo
de Compromisso com a Instituição de Ensino e o educando, além do Agente de
Integração caso for necessário, assim como ofertar instalações adequadas e
indicar um funcionário do seu quadro de pessoal, com formação e experiência
profissional para orientar e supervisionar.

Em caso de dúvidas, os colegiados dos cursos podem deliberar sobre a
relevância dos estágios. Não existe a necessidade de a totalidade da carga
horária ser efetuada em um mesmo local ou estabelecimento. Ou seja, um
acadêmico poderá dividir seu estágio em outros menores, desde que a soma
final seja 200 horas. Ao final do estágio o acadêmico deverá entregar um
relatório que será apresentado. O orientador ou professor eleito pelo
Coordenador ou convidado pelo Acadêmico farão a correção do relatório de
estágio, em formato de banca, para observar se o aprendizado foi satisfatório.

Estágios realizados em outras instituições, para acadêmicos oriundos de
transferência ou intercâmbio, por exemplo, que tenham sido autorizados pela
instituição de vínculo no momento das atividades, poderão ser validados,
desde que autorizados pelos colegiados de curso. Neste caso, não são
considerados os estágios não-curriculares ou que não tenham anuência da IES
ou sem termo assinado. Todos os casos devem ser analisados pelo colegiado
da unidade de vínculo do acadêmico.
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O componente curricular deverá ser desenvolvido em acordo com os preceitos
teóricos e metodológicos abordados na bibliografia específica deste campo de
conhecimento.

No componente de Planejamento Agronômico da FPM, as unidades em que
cada período é oferecido serão responsáveis por indicar propriedades para
grupos de acadêmicos. Estas propriedades poderão ser escolhidas com auxílio
de prefeituras e órgãos de extensão e assistência técnica. Serão,
obrigatoriamente, propriedades familiares, preferencialmente em situação de
baixa renda ou com problemas de inserção econômica/social na região de
atuação, como apoio ao desenvolvimento e crescimento através da
participação direta do Acadêmico de Agronomia da FPM. Ao longo da
disciplina, os alunos poderão também visitar propriedades e apresentarão
durante o semestre o diagnóstico, oferecendo ao final um projeto passível de
implementação na unidade de produção estudada. Preferencialmente, todos os
docentes que atuem nos cursos de agronomia deverão ficar disponíveis para
auxílio aos acadêmicos na elaboração do trabalho final. A última apresentação
deverá ou poderá ser aberta ao público e o relatório com o projeto deverá ser
entregue para o proprietário que receber os estudantes. Desta forma, o
componente Planejamento Agronômico da FPM é, também, considerado como
uma atividade de extensão por inteiro e de compromisso social.

A jornada da atividade de Estágio será definida em comum acordo entre a
Instituição de Ensino, a parte Concedente e o aluno estagiário, devendo
constar no Termo de Compromisso de Estágio, ser compatível com as
atividades e a área do curso do aluno, além do Estagiário respeitar as
seguintes orientações:

a) 4 (quatro) horas diárias e 20 (vinte) horas semanais, no caso de estudantes
de educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade
profissional de educação de jovens e adultos;
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b) 6 (seis) horas diárias e 30 (trinta) horas semanais, no caso de estudantes do
ensino superior, da educação profissional de nível médio e do ensino médio
regular;

c) O estágio relativo a cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em
que não estão programadas aulas presenciais (recesso escolar), será permitido
ter jornada de até 40 (quarenta) horas semanais;

d) O aluno para realizar o Estágio curricular obrigatório em período de recesso,
além de respeitar as normas de trâmite da Engenharia Agronômica da FPM e
as exigências da Lei Federal 1.788/08, deverá anexar junto ao Termo de
Compromisso de Estágio a ata do colegiado liberando a realização do estágio
no período de recesso e o Termo de Compromisso de realização de matrícula
na disciplina de Estágio Curricular Obrigatório;

e) Não ocorrer conflito de horário entre as disciplinas que os (as) alunos (as)
estão matriculados e o horário de trabalho no local de estágio, respeitando o
limite de carga horária semanal imposto pela Lei;

f) A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência;

g) Também deve considerar a garantia de estágio aos alunos com deficiências
ou necessidades especiais.

São obrigações da Instituição de Ensino em relação aos Estágios de seus
alunos, de acordo com o art. 7° da Lei 11.788/08:
I – Celebrar termo de compromisso com o educando ou com seu representante
ou assistente legal, quando ele for absoluta ou relativamente incapaz, e com a
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parte concedente, indicando as condições de adequação do estágio à proposta
pedagógica do curso, à etapa e modalidade da formação escolar do estudante
e ao horário e calendário escolar;
II – Avaliar as instalações da parte concedente do estágio e sua adequação à
formação cultural e profissional do educando;
III – Indicar professor orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;
IV – Exigir do educando a apresentação periódica, em prazo não superior a 6
(seis) meses, de relatório das atividades;
V – Zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o
estagiário para outro local em caso de descumprimento de suas normas.

A parte Concedente também possui as suas obrigações com relação aos
Estagiários, de acordo com o art. 9° da Lei em questão:
I – Celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando,
zelando por seu cumprimento;
II – Ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando
atividades de aprendizagem social, profissional e cultural;
III – Indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou
experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do
estagiário,

para

orientar

e

supervisionar

até

10

(dez)

estagiários

simultaneamente;
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IV – Contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja
apólice seja compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido
no termo de compromisso;
V – Por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do
estágio com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e
da avaliação de desempenho.

Compete ao colegiado (ou Coordenador) do Curso de Agronomia analisar os
pedidos de aproveitamento da disciplina de Estágio Curricular Obrigatório
realizados pelos alunos, nas seguintes opções:

a) Emprego formal com o devido registro na CTPS (Carteira de Trabalho e
Previdência Social) na área do curso;

b) Projeto de Pesquisa, com a apresentação da documentação comprobatório
do projeto ser da área do curso;

c) Estágio Não-obrigatório, com a apresentação do Termo de Compromisso
devidamente assinado por todas as partes e o Relatório das atividades e das
funções desenvolvidas, com o período, a carga horária e avaliação do aluno
pelo supervisor responsável, devidamente assinado (aluno e supervisor);

d) Estágios e atividades acadêmicas realizadas em período de intercâmbio em
instituições dentro ou fora do país.

2.8. Estágio Curricular Supervisionado -

relação com a rede

de escolas da educação básica. Obrigatório para licenciaturas. NSA para os
demais cursos.
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Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica e este indicador ser
obrigatório apenas para cursos de licenciatura, o mesmo Não se Aplica.

2.9. Estágio Curricular Supervisionado

– relação teoria e

prática. Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica e este indicador ser
obrigatório apenas para cursos de licenciatura, o mesmo Não se Aplica.

2.10. Atividades Curriculares Complementares
Constitui-se de atividades curriculares complementares todas as atividades que
proporcionem formação em caráter complementar do currículo pleno, cujos
conhecimentos, de formação geral e específica, sejam relevantes ao processo
ensino-aprendizagem e contribuam para a concepção de preparação
humanista do perfil profissional almejado pelos Cursos da FPM.
As diretrizes curriculares apontam para a necessidade do desenvolvimento de
competências e habilidades nos alunos. O objetivo é a formação pessoal e
social do aluno como plataforma básica da sua formação profissional,
permitindo-lhes maior facilidade no enfrentamento das contínuas mudanças
tecnológicas e ambientais do mercado de trabalho.
É neste contexto que surgem nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação as Atividades Curriculares Complementares, pretendendo levar o
aluno a buscar formas diversificadas de desenvolver o seu perfil profissional,
através de participação em ações de pesquisa, iniciação científica e extensão.
Essa mudança de visão tem, de forma geral, efeitos profundos na forma como
se compõe, atualmente, uma proposta curricular e na metodologia didático
pedagógica a ser adotada. O enfoque no desenvolvimento de competências e
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habilidades requer uma metodologia focada na responsabilidade do aluno em
aprender e não mais, apenas, no professor em ensinar.
Dentro desse prisma, a aprendizagem passa a requerer, por parte do aluno,
capacidade de pesquisar, analisar, criticar, criar, inovar e pensar. A função do
professor se transforma de transmissor do conhecimento para orientador na
constante busca do conhecimento.
A Faculdade Patos de Minas alinha-se a essa nova metodologia da
aprendizagem centrada no desenvolvimento de competências e habilidades,
procurando:


Incentivar o aluno a participar de atividades fora da sala de aula e de
práticas laboratoriais;



Firmar convênios para estágios curriculares e extracurriculares, e
desenvolvimento de projetos de assistência comunitária;



Estabelecer parcerias e intercâmbio com empresas e outras instituições
para o desenvolvimento de ações de extensão, dentre outras iniciativas
que favoreçam a participação discente.

O conjunto dessas oportunidades proporciona uma efetiva integração do
ensino, da pesquisa e das atividades de extensão, bem como a consolidação
do processo de aprendizagem, tendo em vista que este processo depende da
atitude assumida pelo aluno de pesquisar, indagar, observar e analisar
criticamente, e, ainda, de manter uma efetiva participação com o meio social.
O curso atribui uma parte de sua carga horária total para as Atividades
Curriculares Complementares, que não serão alocadas em nenhum semestre
específico. As atividades extracurriculares estão detalhadas no projeto
pedagógico do respectivo curso.
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O registro no Histórico Escolar será feito pela Secretaria Geral mediante
processo individualizado, promovido no período da formatura para integralizar a
totalidade de carga horária.
Havendo compatibilidade entre o seu conteúdo e a posição ou adiantamento
acadêmico do aluno no curso, são admitidas, dentre outras, as seguintes
modalidades de atividades Curriculares Complementares:
Serão consideradas atividades curriculares complementares:
# Disciplinas Eletivas: serão consideradas disciplinas eletivas aquelas
oferecidas pela Faculdade em cada linha de formação, não contabilizadas nas
horas da linha de formação, desde que atendam as necessidades da formação
do profissional, as quais deverão ser solicitadas ao Colegiado até data prevista
pelo mesmo, no semestre anterior, para apreciação e aprovação da viabilidade
de aproveitamento curricular. Após aprovação no colegiado, o aluno deverá
matricular-se na disciplina requerida, seguindo as normas da IES e, ao concluir
a disciplina, o mesmo encaminhará ao Colegiado o pedido de aproveitamento,
para que o mesmo aprove e encaminhe às respectivas coordenações de
cursos da Graduação o estudo de aproveitamento da referida disciplina para
constar no histórico escolar. A carga horária será contabilizada integralmente.

# Estágio Extra Curricular: será considerado estágio extracurricular aquele
não previsto no currículo. Para ser considerada atividade complementar o
aluno deverá apresentar no início do semestre um plano de atividades ao
Colegiado de Curso, o qual aprova ou não. Ao final do estágio o acadêmico
deverá entregar ao colegiado um relatório das atividades desenvolvidas para
avaliação. Será contabilizado como atividade complementar 50% da carga
horária total realizada.
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# Participação em Projetos de Ensino e Pesquisa: da carga horária total em
projetos, o aluno poderá contabilizar 50% como atividade complementar,
mediante a aprovação do professor coordenador do projeto, que deverá
encaminhar ao Colegiado de Curso a carga horária total do aluno.
# Participação em Projetos de Extensão: o aluno poderá contabilizar 50%
como

atividade

complementar,

mediante

a

aprovação

do

professor

coordenador do projeto, que deverá encaminhar ao Colegiado de Curso a
carga horária total do aluno.
# Participação em Seminários, Congressos, Fóruns, Encontros, Palestras,
Workshops e Cursos: 50% da carga horária total dessas atividades poderão
ser contabilizadas como atividade complementar, desde que relacionadas com
o Curso, mediante o encaminhamento de cópia do certificado de participação e
relatório da atividade ao Colegiado de Curso, o qual aprovará a atividade.
# Semana Acadêmica: a participação será contabilizada integralmente,
mediante o encaminhamento de cópia do certificado ao Colegiado.
# Monitoria: da carga horária total de atividades de monitoria o aluno poderá
contabilizar 50% como atividade complementar, mediante o encaminhamento
do Relatório de Atividades pelo professor orientador ao Colegiado de Curso.
# Apresentação de Trabalhos em Congressos, Fóruns e Seminários: cada
apresentação

de

trabalho

corresponderá

a

20

horas,

mediante

o

encaminhamento de uma cópia do trabalho e cópia do comprovante de
apresentação, que será avaliada pelo Colegiado de Curso.
#

Publicações:

cada

trabalho

publicado

em

periódicos

nacionais

corresponderá a 15 horas e o publicado em periódicos internacionais
corresponderá a 30 horas, mediante o encaminhamento de uma cópia do artigo
ao Colegiado de Curso, o qual será aprovado pelo mesmo.
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# Participação em Eleições como Mesário: os acadêmicos poderão
participar de processos eleitorais como mesários universitários, usufruindo de
parceria entre a instituição e o Tribunal Regional Eleitoral, esta participação
corresponderá a 10 horas de atividades complementares por dia trabalhado,
mediante à apresentação de documentação comprobatória da participação.
Também como atividade complementar a IES possui convênio com escola(s)
de idioma para que os integrantes da comunidade Acadêmica possam tornarse fluentes em uma ou mais línguas estrangeiras, o certificado de conclusão do
nível intermediário em língua estrangeira, de escola(s) que mantenha convênio
com nossa Instituição, corresponderá a 30 horas de atividade complementar.
Por fim, fica explícito a importância das atividades complementares no
processo de flexibilização curricular, permitindo nossos discentes permearem
temas de conteúdos gerais e específicos de formas diversas e com diferentes
mecanismos de aproveitamento, buscando sempre direcioná-los para a
diversidade de ações e limitando o cumprimento da carga horária total em uma
ou poucas atividades.

2.11. Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC).
Artigo
O artigo apresentado na conclusão de cada curso tem sido usado como um
eficiente instrumento de aprendizagem. Os artigos têm por objetivo primacial
capacitar o aluno a utilizar métodos de pesquisa, para melhor compreender e
expor determinados aspectos do aprendizado como um todo.

O Trabalho de Curso da Engenharia Agronômica da Faculdade Patos de Minas
apresenta-se na matriz curricular compreendendo um total de 80 (oitenta)
horas divididos nas disciplina obrigatórias de Trabalho de Curso no 9º período
e Seminário de Trabalho de Curso no 10º período.
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O Trabalho de Curso é regulamentado e institucionalizado apresentando como
apoio à produção dos trabalhos, a disponibilização de manuais periodicamente
atualizados.

Todos os trabalhos de curso são encaminhados à Biblioteca da instituição para
que o setor providencie o arquivamento e a disponibilização dos mesmos à
comunidade acadêmica através dos repositórios institucionais.

O artigo exibido ao final do curso em combinação com disciplinas bem
encadeadas e com uma bibliografia dirigida e atualizada tornam:

- Consolidados o processo de aprendizagem e os conhecimentos até então
ministrados;

- Possível à comparação das diversas e diferentes linhas do pensamento,
permitindo ao acadêmico estabelecer elos entre as diversas correntes que
analisam determinados temas ou assuntos;

- Possível aprimorar o método de pesquisa bibliográfica, tornando o acadêmico
ágil no manejo das ferramentas que, dia a dia, se disponibilizam e se
aprimoram;

- Possível trabalhar dados e informações, filtrando aqueles pontos que
realmente são interessantes para o tema em pauta.

O artigo deverá ser feito de forma individual, cabendo ao acadêmico encontrar
dentro do conteúdo ministrado em seu curso e dentro da prática diária,
alicerçada em seus conhecimentos, trazer à luz o seu pensamento consolidado
sobre o tema ou assunto pesquisado.
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O artigo deve obedecer aos princípios estilísticos e ao formato de apresentação
de todo trabalho científico, com a finalidade precípua de habituar o acadêmico
às regras da pesquisa, da apresentação e da gramática específica. (Norma
ABNT).

Todas as normatizações para o trabalho de curso estão disponíveis neste
documento em seu ANEXO VI.

2.12. Apoio ao Discente
A IES possui um Núcleo de Atendimento Psicopedagógico (NAPD), que por
sua vez apresenta uma ramificação denominada Setor de Acolhimento
Discente. Esse setor tem como papel atuar em 4 eixos:
1)

Apoio à aprendizagem:

executada através ofertas de monitoria,

nivelamento e outros.
As Atividades de Nivelamento são para aqueles alunos que encontram
dificuldades nas disciplinas propostas pelo curso quando ingressam na
Faculdade, independentemente do nível de conhecimento básico, tem como
objetivo reviver os conhecimentos adquiridos anteriormente, de forma que
acelere a adaptação do ambiente acadêmico.
Estas atividades estão disponíveis também para os discentes de outros
períodos do curso, a fim de recuperar os aprendizados adquiridos em anos
acadêmicos anteriores, refletir e aperfeiçoar os conhecimentos básicos, que
por sua fez formam o alicerce para seu desenvolvimento não deixando também
a conotação de Inclusão Social. Em última instância, os cursos de nivelamento
proporcionarão uma maior facilidade para os docentes, na medida em que
tornam mais homogêneos os conhecimentos dos alunos.
Contudo, será sempre ofertado no início de cada semestre, podendo ser
intensificado sistematicamente no decorrer do mesmo, em horários alternativos
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e fora do horário normal das aulas regulares para atendimento em grandes e
pequenos grupos, proporcionando condições de todos os alunos interessados
participarem.
As atividades de nivelamento caminham em consonância com as atividades
complementares, no sentido de garantir a concretização do perfil profissional
proposto pelo Curso, não sendo obrigatórias, mas a reiterada ausência ou
pouco caso dos discentes com problemas de acompanhamento didático, para
com relação a essas atividades, implicarão em medidas de advertência.
O coordenador de curso, ouvindo o Colegiado do Curso e NDE, a partir do
diagnóstico inicial fomentará e apoiará ações de nivelamento, visando o
atendimento dos alunos para o desenvolvimento dessas atividades.

2)

Apoio à educação inclusiva: executa ações que promovem o acesso e

a permanência de alunos com deficiência e/ou necessidades educacionais
específicas na Faculdade, acompanhando os estudantes nos seus diversos
segmentos acadêmicos e no seu processo de formação. Disponibilizando
acessibilidade arquitetônica, instrumental, de comunicação, pedagógica e
também na confecção e adaptação de materiais didáticos. Dispõe de recursos
tecnológicos e humanos especializados, para acompanhar as pessoas com
deficiência em diferentes situações na Faculdade,

além de

orientar

coordenadores e professores sobre o processo de inclusão dos estudantes no
Ensino Superior.

3)

Apoio Psicossocial: é executado através dos atendimentos, da

ouvidoria,

psicopedagogia

e

psicologia,

formada

por

uma

equipe

multidisciplinar. Possui como finalidade de atender as necessidades de
estudantes que apresentam algumas dificuldades indicadoras de sofrimento
psíquico

e

que

impactam

diretamente

nos

processos de

ensino

e

aprendizagem. Constitui-se desta forma, um trabalho que se impõem como
uma necessidade atual para a Faculdade que busca a excelência acadêmica
101

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

com o olhar voltado ao humano. Legitima-se como espaço de escuta,
intervenção e mediação frente as dificuldades decorrentes dos processos de
ensino e aprendizagem e demais questões que envolvem a condição humana,
onde estudantes, professores e gestores tem apoio para trabalhar:
•

Auxílio no enfrentamento das dificuldades que possam interferir no

processo de ensino e aprendizagem;
•

Ações que auxiliam o (a) aluno (a) a construir a sua maturidade, atitudes

e habilidades para além da construção do conhecimento teórico;
•

Ações que contribuem em soluções para as questões e ou dificuldades

enfrentadas;
•

Mediação de conflitos;

•

Ampliação da rede social de apoio do estudante para atendimento de

suas necessidades e demandas;
•

Identificação do sofrimento psíquico e mediações em busca da

construção e reconstrução dos sentidos de vida;
•

Mediação das relações com professor e aluno(a) com vistas a contribuir

o bom relacionamento entre ambos com impactos nos processos de ensino e
aprendizagem.

4)

Apoio social: atua através dos programas de bolsas, de descontos, de

oferta de financiamento facilitado e próprio, oferta de monitorias remuneradas,
disponibilidade de FIES, FAS (financiamento próprio), parcerias empresariais e
disponibilidade de estágios não obrigatórios remunerados em empresas
conveniadas, dentre outros.
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Sendo importante lembrar que os estágios não obrigatórios remunerados são
intermediados e acompanhados pela IES através de seu núcleo de estágio,
que tem suas informações detalhadas no Regulamento de Estágio.

É importante ressaltar que a IES, dentro da perspectiva de apoio discente,
sempre apoiará e incentivará a participação destes nos centros acadêmicos
buscando despertar nos alunos um espírito crítico, estimulando o debate de
ideias e formação de cultura, além de integrar alunos, professores e diretores.
Neste sentido a IES por seu núcleo NAPD ainda incentiva e coordena
intercâmbios nacionais e internacionais.

Enfim, o Atendimento Psicopedagógico (NAPD) busca sanar as dificuldades e
motivar os seus discentes a participarem de todas as atividades e projetos
ofertados pela IES. Diante disso, coloca à disposição dos alunos a monitoria,
iniciação científica, participação de programas de extensão, eventos diversos,
de natureza educacional, cultural, social e científica, como estratégia do
processo ensino-aprendizagem, fazem parte ainda ações da ouvidoria, CPA,
coordenação acadêmica, secretaria acadêmica, nivelamentos, psicólogo,
pedagogo,

coordenadores

acadêmicos,

setor

financeiro,

jurídico

com

encaminhamentos a bolsas com recursos próprios e governamentais como
FIES, FAS e as parcerias empresariais. Dessa forma, as monitorias, os
programas de extensão e a iniciação científica têm como objetivo o
estreitamento da relação professor-aluno e a complementação do atendimento
extraclasse.

O atendimento extraclasse ao acadêmico(a) é realizado pela Coordenação do
Curso, pelos Professores em regime de trabalho de Tempo Integral e Tempo
Parcial, pedagoga, psicólogos, coordenador acadêmico, secretaria acadêmica
com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim como pelo
núcleo destinado ao apoio psicopedagógico aos discentes e docentes.
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Cada setor exerce uma função na parte de psicopedagogia, a secretaria
fornece a documentação necessária para o dia a dia dos discentes, os
coordenadores auxiliam no acompanhamento de disciplinas, atividades
extraclasses, atividades complementares a serem desenvolvidas, já os setores
financeiro e jurídico auxiliam os discentes que apresentam dificuldades
financeiras e encaminham

os mesmos a buscar bolsas em programas

governamentais e também verifica a possibilidade de bolsas com recursos
próprios. Alguns discentes também são atendidos e beneficiados com estágios
remunerados em suas áreas de atuação dentro da própria instituição.

Sendo assim, cabe ao Coordenador acompanhar o desenvolvimento discente e
apoiar as suas atividades acadêmicas, em consonância com o professor da
disciplina ou conteúdo que requer a atividade de nivelamento, recebendo o
auxílio dos docentes, especialmente, na orientação para o processo de
aprendizagem, na elaboração de trabalhos de graduação, nas atividades
complementares e nos estágios curriculares e extracurriculares remunerados
ou não.

2.13. Gestão do Curso e os Processos de Avaliação
Interna e Externa
A gestão do Curso de Engenharia Agronômica da FPM considera, tanto na
atuação da coordenação de curso, corpo docente, NDE e colegiado os
resultados obtidos nos processos de avaliação interna e externa a serem
considerados:
 Os resultados das avaliações externas realizadas pelos acadêmicos:

# ENADE: realizado pelos discentes, conforme cronograma estabelecido, que
possibilita a adequação dos resultados obtidos nos componentes das provas e
melhor direcionamentos das atividades docentes;
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# Avaliações Institucionais e Avaliações do Curso de Engenharia Agronômica e
outros da IES: realizadas pela IES junto aos órgãos competentes que poderá
nutrir com informações e feedbacks do processo avaliativo e de aprendizagem
estabelecido;
 Os resultados das avaliações internas realizadas pelos acadêmicos:

# CPA: o Curso de Engenharia Agronômica da FPM passa por autoavaliação
sistemática, atendendo à Política de Avaliação do Curso, por meio da
Comissão Própria de Avaliação, que, através de seus questionamentos
direcionados a todos os setores da IES, e também com questionamentos
específicos referentes ao curso, se coloca como uma ferramenta capaz de
auxiliar no processo de gestão do curso, alinhando o corpo técnico e alunado,
apontando para as principais necessidades e anseios dos acadêmicos,
técnicos administrativos e docentes.

O planejamento engloba ações que vão desde a análise situacional do
processo de ensino e aprendizagem, até a projeção, execução e controle da
gestão do curso, nas quais são definidas, no campo dos resultados e do
desempenho acadêmico, os objetivos estratégicos, as estratégias, as metas e
as ações a serem desenvolvidas para a consecução dos novos resultados
almejados, ou seja, os resultados de todos os processos autoavaliativo (CPA)
ou de avaliações externas (ENADE e processos de regulação institucionais e
de curso - MEC/INEP) servem como ferramentas eficazes no direcionamento
de

todas

as

melhorias

institucionais

mais

relevantes,

buscando

o

melhoramento contínuo do planejamento do curso.

Os resultados das avaliações internas e externas são disponibilizados à
comunidade acadêmica com publicação dos atos nos quadros de avisos
internos da IES e no site institucional, incluindo os relatórios gerados através
da análise destes dados pelos gestores do curso.
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O acompanhamento e delineamento de processo autoavaliativo do curso está
previsto nas atividades administrativas da coordenação, bem como no
estabelecimento dos calendários da CPA da IES, bem como nos processos de
autoavaliação do estágio curricular obrigatório.

2.14. Atividades de Tutoria
As atividades de tutoria na FPM são desenvolvidas pelo Professor Formador e
com o apoio dos Tutores (que trabalham com as disciplinas digitais), estes
tutores apresentam carga horária de 44 (quarenta e quatro) horas semanais
(com regime de trabalho Horista), carga horária esta, suficiente para o
atendimento pleno de todas as demandas inerentes ao cargo, e, apresentam
os mesmos formação e qualificação na área de aderência da disciplina sob sua
responsabilidade. A IES, preocupando-se com a formação e capacitação
continuada de seus pares, fornece capacitações contínuas para tutores e
professores não apenas melhorando a relação entre os docentes/tutores com
os acadêmicos mas também permitindo que os mesmos apresentem total
domínio das ferramentas digitais e da plataforma EaD utilizadas pela IES.
O professor formador, é responsável por ministrar o conteúdo desenvolvido por
empresa terceirizada, pois com o uso das novas tecnologias da informação e
comunicação foi possível transformar o ambiente virtual de aprendizagem em
uma sala de aula virtual com todos os recursos necessários para que se exerça
à docência.

No apoio às atividades do professor formador, efetuada através do ambiente
virtual de aprendizagem, temos os tutores que são o responsáveis por atuar
presencialmente e virtualmente, prestando atendimento aos alunos. Na IES os
tutores não são direcionados por curso, e sim, por disciplina, sendo assim
todos apresentam formação ou aderência com a disciplina sob sua
responsabilidade.
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Suas atribuições são:

# Apoiar os estudantes nas atividades presenciais;

# Receber e distribuir material para os alunos, quando necessário;

# Orientar os estudantes quanto ao manuseio das mídias e tecnologias
utilizadas no curso;

# Identificar as dificuldades dos estudantes, ajudando-os a saná-las e
estimulando-os a desenvolver análise crítica dos problemas;

# Dedicar a devida atenção aos estudantes com necessidades especiais,
buscando orientação e apoio específicos, quando for o caso;

# Incentivar e motivar o trabalho colaborativo, cooperativo, orientando para a
formação de grupos de estudos;

# Identificar os estudantes com problemas de desmotivação, rendimentos
insuficientes e atrasos no desenvolvimento das atividades propostas pelo
professor formador, dedicando-lhes atenção especial;

# Acompanhar as atividades solicitadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem
– AVA pelo professor formador;

# Elaborar os relatórios de frequência dos alunos;

# Elaborar os relatórios de desempenho dos alunos nas atividades;

# Aplicar avaliações presenciais;
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# Manter-se em contato com os alunos e professores formadores;

# Avaliar, de forma contínua, a atuação dos alunos e sua própria atuação.

A IES lança mão de mecanismos avaliativos referentes às atividades de tutoria
desenvolvidas em seus cursos que ofertam disciplina na modalidade a
distância, sendo o principal deles a avaliação promovida pela CPA através de
questionamentos presentes em questionários de autoavaliação acerca do
atendimento às demandas, do domínio do conteúdo e das ferramentas digitais
de aproximação professor/aluno utilizados nesta modalidade. Esta avaliação
permite a geração de resultados que são utilizados no acompanhamento das
características institucionais e do curso e fomentando decisões sobre as ações
corretivas a serem tomadas e que são discriminadas nos relatórios da CPA e
no Projeto de Avaliação Periódica.

2.15.
Conhecimentos,
Habilidades
Necessárias às Atividades de Tutoria

e

Atitudes

Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria atendem as
premissas previstas no PPC do curso, levando em conta que:
• Todos os tutores apresentam formação ou aderência na disciplina que
atuam.
• Os tutores passam por avaliações periódicas, sendo tal processo
institucionalizado pela política de avaliação dos tutores.
• Todos os tutores passam por capacitações recorrentes, sendo tal processo
institucionalizado pela política de capacitação e formação continuada.
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• Todos são capacitados, dentro das premissas da política de interação entre
discentes, docentes e tutores.
• Todos os tutores passam por diversas capacitações dentre elas a de
familiarização do AVA e SOLIS.
Com isso a IES preza pela adoção de práticas criativas e inovadoras para a
permanência e êxito dos discentes.
São alguns conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe tutorial da FPM:
- Capacidade de desenvolver a adequação dos conteúdos dos materiais
didáticos digitais e auxiliar a equipe de mídias para elaboração mais adequada
dos objetos de aprendizagem;
- Capacidade de desenvolver as atividades de docência das disciplinas
curriculares do curso, nos fóruns e na sala de aula virtual;
- Capacidade de preparar as atividades para o Fórum de Discussão a partir do
material didático e prover a participação dos alunos;
- Organizar a agenda e a preparação da aula e ministra-la na sala virtual, assim
como motivar a participação dos alunos.
- Utilizar diariamente os recursos tecnológicos disponibilizados para interagir
com os alunos;
- Promover a cultura da educação a distância e o uso dos espaços virtuais para
aprendizagem.
Gostaríamos de ressaltar que, na IES os tutores não são direcionados por
curso, e sim, por disciplina, sendo assim todos apresentam formação ou
aderência com a disciplina sob sua responsabilidade.
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2.16. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC)
no Processo Ensino-Aprendizagem
Para acompanhar o uso cada vez mais intenso da tecnologia da informação e
comunicação (TIC), como recurso do processo de ensino e aprendizagem, a
FPM busca continuamente a melhoria de acessibilidade às novas modalidades
de multimídia. A infraestrutura oferecida aos alunos e professores contempla
laboratórios de informática com programas específicos, aplicáveis ao ensino
nas diferentes áreas.

Acompanhando a evolução dos recursos educacionais, o corpo docente e
discente tem a sua disposição laboratórios de informática, para atender às
demandas dos cursos com livre acesso à Internet e ao Portal Educacional.
Através do Portal Educacional – SOLIS, os acadêmicos dos cursos e
professores tem a oportunidade de consultar e divulgar informações
importantes do cotidiano acadêmico como solicitação de documentos via
secretaria geral da instituição (inclusivo documentos validados como o histórico
escolar), acesso ao setor financeiro institucional, acesso às notas e à sua
frequência em sala de aula e às ementas e bibliografias das disciplinas em
curso. O alunado do Curso de Engenharia Agronômica tem ainda acesso a
biblioteca virtual com mais de 10 mil livros virtuais disponíveis nas mais
diversas áreas. A atualização dos equipamentos dos laboratórios é realizada
de forma contínua, obedecidas às normas e políticas de uso, manutenção e
atualização dos equipamentos.

Para as disciplinas que são ofertadas na modalidade EaD, a instituição
disponibiliza à comunidade acadêmica o AVA – Ambiente Virtual de
Aprendizagem, ambiente este ofertado para que os acadêmicos, docentes e
tutores possam acessar as funcionalidades da SAGA (empresa terceirizada
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que fornece a plataforma e seus conteúdos) promovendo interações síncronas
e assíncronas através de Salas de Interação entre docentes, tutores e alunos.

Tanto o SOLIS, quanto o AVA e a MINHA BIBLIOTECA, garantem o acesso a
materiais ou recursos didáticos a qualquer hora e lugar, sendo que as
tecnologia ofertadas garantem experiências diferenciadas de aprendizagem
baseadas em seu uso.

A Faculdade Patos de Minas firmou parceria exclusiva com a empresa
GOOGLE em um projeto intitulado “FPM e GOOGLE for Education”, parceria
única em Patos de Minas e região. Toda a Tecnologia Google Sala de Aula,
Aplicativos e Dispositivos Educacionais com impacto e relevância para a
aprendizagem disponível para professores e alunos FPM da Graduação e pósgraduação, tudo reunido em um espaço amplo e todo preparado com alta
complexidade tecnológica para atender a esta demanda.

A IES disponibiliza aos acadêmicos do Curso de Engenharia Agronômica um
amplo laboratório de informática contendo um número ideal de máquinas
relacionadas ao número de vagas ofertadas, este laboratório apresenta-se com
perfeita iluminação (natural e artificial), é climatizado através de ar
condicionado, possui recursos audiovisuais instalados permanentemente (caso
seja necessária à utilização dos mesmos durante as aulas ministradas neste
laboratório).

Em um primeiro momento os discentes serão orientados por meio de recursos
audiovisuais que mostram a técnica correta para a execução de cada prática e
em seguida executam as mesmas, devidamente orientados pelos professores.
Estes laboratórios também são cenários propícios para a projeção em tempo
real de aulas práticas demonstrativas realizadas pelo professor, e executadas
pelos alunos concomitantemente.
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2.17. Ambiente Virtual de Aprendizagem
A FPM descreve no PPC do curso, o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
Trata-se de software educacional via internet, destinado a apoiar as atividades
de educação a distância. Este software oferece um conjunto de tecnologias de
informação e comunicação, que permitem desenvolver as atividades no tempo,
espaço e ritmo de cada participante. O ambiente virtual de aprendizagem pode
ser utilizado em: atividades presenciais, possibilitando aumentar as interações
para além da sala de aula; em atividades semipresenciais, nos encontros
presenciais e nas atividades à distância; oferecendo suporte para a
comunicação e troca de informações e interação entre os participantes. A IES
disponibiliza o AVA em Moodle, ambiente este, de código aberto e de caráter
colaborativo, fato que permite avaliações periódicas e ações de melhoria
contínua. Em qualquer situação de aprendizagem, a interação entre os
participantes é de extrema importância. É por meio das interações que se torna
possível a troca de experiências, o estabelecimento de parcerias e a
cooperação. O uso do AVA oferece as seguintes vantagens:

- a interação entre o computador e o aluno;

- a possibilidade de se dar atenção individual ao aluno;

- a possibilidade do aluno controlar seu próprio ritmo de aprendizagem, assim
como a sequência e o tempo;

- a apresentação dos materiais de estudo de modo criativo, atrativo e integrado,
estimulando e motivando a aprendizagem;

- a possibilidade de ser usada para avaliar o aluno.
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É de extrema importância destacar que o AVA permite plena interação entre
docentes, tutores e alunos envolvidos nas disciplina na modalidade EaD,
disponibilizando salas de interação e diversos fóruns e chats que servem como
ferramentas de aproximação entre estes entes. O chats proporcionam
interações síncronas enquanto os fóruns promovem encontros assíncronos
promovendo reflexões sobre os conteúdos das disciplinas.

A FPM utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem que se mostra acessível
às pessoas com deficiência facilitando o acesso metodológico, instrumental e
atitudinal dos envolvidos no processo, intensificando as possibilidades para
estas pessoas através do VLIBRAS (ferramenta de leitura através da língua
brasileira de sinais), o que garante uma linguagem inclusiva e acessível e de
disciplinas adaptadas às necessidades individuais.

O material didático utilizado pela IES passa por constante avaliação através do
próprio Ambiente Virtual, ambiente no qual o acadêmico pode participar de
processo avaliativos deste material, e a autoavaliação do AVA ocorre também
através da CPA e da Política de Avaliação do Curso.

2.18. Material Didático
O material didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto
da forma, é concebido de acordo com os princípios epistemológicos,
metodológicos e políticos explicitados no Projeto Pedagógico de Curso, de
modo a facilitar a construção do conhecimento e mediar a interlocução entre
aluno e professor, devendo passar por rigoroso processo de avaliação prévia
(pré-testagem), com o objetivo de identificar necessidades de ajustes, visando
o seu aperfeiçoamento. Em consonância com o Projeto Pedagógico de Curso,
o material didático deve desenvolver habilidades e competências específicas,
recorrendo a um conjunto de mídias compatível com a proposta e com o
contexto socioeconômico do público-alvo.
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Na elaboração do material didático para uso a distância busca-se integrar as
diferentes mídias e explorar a convergência das tecnologias, sempre na
perspectiva da construção do conhecimento e da possibilidade de interação
entre os diversos atores. Todo o material didático é elaborado em consonância
com o Projeto Pedagógico de Curso, com abordagem do conteúdo específico
da área, indicando bibliografias básicas e complementares, através de análise
prévia e posterior validação do Núcleo Docente Estruturante do Curso,
atendendo às especificidades da modalidade de EAD, em particular quanto à
dialogicidade da linguagem, como promotor da autonomia de estudo.

O material didático é produzido por empresa terceirizada. A separação,
validação e inserção do material didático no AVA é acompanhada por uma
equipe multidisciplinar composta por profissionais capazes de analisar os
materiais, apoiando o professor formador e coordenador de curso.

O NEAD da Faculdade Patos de Minas tem como função no que se refere à
produção de materiais didáticos:
•

Acompanhamento

de

subsistemas

relacionados

à

avaliação

da

implementação dos cursos e/ou disciplinas na modalidade a distância;
•

Auxílio na formação e orientação das ações pertinentes aos professores
formadores, tutores e coordenadores;

•

Revisão e inserção de materiais didáticos para EAD no AVA;

•

Auxílio no design das disciplinas no AVA;
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Especial atenção é devotada à construção do material didático no que diz
respeito à garantia de unidade entre os conteúdos trabalhados e interação
entre os diferentes sujeitos envolvidos. Para atender a estas orientações, o
material didático deve:
•

Com especial atenção, cobrir de forma sistemática e organizada o
conteúdo

preconizado

documentação

do

pelas

Ministério

diretrizes

da

curriculares,

Educação,

para

cada

segundo
área

do

conhecimento, com atualização permanente;
•

Serem estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover
autonomia do aluno desenvolvendo sua capacidade para aprender e
controlar o próprio desenvolvimento;

•

Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o aluno
deverá alcançar ao fim de cada disciplina, oferecendo-lhe oportunidades
sistemáticas de autoavaliação;

•

Dispor de esquemas alternativos para atendimento de alunos com
deficiência;

•

Indicar bibliografia e sites complementares, de maneira a incentivar o
aprofundamento e complementação da aprendizagem, através da
indicação do professor, coordenador ou NDE do curso.

Todos os materiais didáticos utilizados nas disciplinas à distância passam por
rigoroso processo de avaliação prévia (pré-testagem), com objetivo de
identificar

necessidades

de

ajustes

ou

complementação

visando

aperfeiçoamento. Além disso, a Faculdade Patos de Minas utiliza processos de
avaliação e revisão periódica e continuada dos materiais didáticos, para
garantir a melhoria dos mesmos no aspecto científico, cultural, ético e estético,
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didático-pedagógico, motivacional, sua adequação aos alunos e às tecnologias
de informação e comunicação utilizadas, bem como da capacidade de
comunicação, entre outros.

A FPM utiliza um Ambiente Virtual de Aprendizagem que se mostra acessível
às pessoas com deficiência facilitando o acesso metodológico, instrumental e
atitudinal dos envolvidos no processo, intensificando as possibilidades para
estas pessoas através do VLIBRAS (ferramenta de leitura através da língua
brasileira de sinais), o que garante uma linguagem inclusiva e acessível e de
disciplinas adaptadas às necessidades individuais.

O ambiente virtual de aprendizagem, AVA, que serve de suporte ao material
didático, com interface amigável, facultando uma aprendizagem significativa.
No ambiente virtual de aprendizagem o aluno tem acesso às disciplinas do
curso, podendo comentar seu conteúdo, fazer exercícios, tirar dúvidas sobre
este conteúdo ou sobre questões operacionais e administrativas com
professores e tutores. Pode também ler avisos e recados, participar de fóruns e
chats, entrar em contato com os seus colegas, etc.

2.19.

Procedimentos

de

Acompanhamento

e

de

Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem.
Avaliação das Disciplinas (presenciais)

A Faculdade Patos de Minas considera que a avaliação do desempenho
escolar em seus cursos deve:

# Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnóstica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;
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# Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados,
articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de
aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;

# Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho
e rendimento escolar do aluno;

# Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do
desempenho da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógicoadministrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da
Coordenação de Curso e a Direção Acadêmica e Geral da Faculdade, com
vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e do cidadão.

Em cada disciplina ofertada no referido semestre letivo serão distribuídos 100
(cem) pontos ao qual o aluno será avaliado em: 01 (um) Bloco Temático
subdividido em BLT-1 e BLT- 2, 01 (uma) Avaliação Livre que compõe o
Trabalho Discente Efetivo Pedagógico e o Projeto de Integração e Extensão e
01 (uma) P.U. (Prova Unificada) expressando-se o resultado de cada avaliação
em notas específicas e previamente determinadas conforme modalidade de
ensino presencial e a distância.

Fica estabelecido a padronização da pontuação dos itens avaliados assim
distribuídos na modalidade presencial e a distância:

Bloco Temático (BLT) será avaliado em 30,0 (trinta) pontos, subdivididos:

# Bloco Temático 1 (BLT-1) atribuído 15,0 (quinze) pontos;

# Bloco Temático 2 (BLT-2) atribuído 15,0 (quinze) pontos;
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# Avaliação Livre (AVL) será avaliada em 20,0 (vinte) pontos, subdivididos:

- 10 (dez) pontos distribuídos do Trabalho Discente Efetivo Pedagógico;
- 10 (dez) pontos distribuídos do Projeto de Integração e Extensão;

# Prova Unificada (PU) será avaliada em 50,0 (cinquenta) pontos.

Sobre os Blocos Temáticos Avaliativo (BLT):

1 - Finalidade de verificar se o conteúdo desenvolvido nas aulas pelo docente
foi assimilado e aprendido pelo aluno no processo formativo. Relacionada à
avaliação diagnóstica, pois propõe o uso do feedback que o diagnóstico pode
dar, mas ao mesmo tempo contempla o uso de recursos para que os déficits
identificados sejam superados e a aprendizagem seja efetivada.

2 - Verificar o CONHECIMENTOS (saberes), HABILIDADES (saber-fazer
relacionado à prática do trabalho mental), e ATITUDES (saber ser, aspectos
éticos, cooperação, solidariedade, participação, ou seja, competências para
agir e intervir numa situação profissional).

3 - Para a modalidade presencial será elaborado no total de 10 questões,
sendo 5 objetivas e 5 discursivas de componente curricular, onde cada questão
vale 1,5 (um ponto e meio) não podendo ser planejado atividades extras
valendo mais do que o limite estabelecido.

4- Para a modalidade a distância serão elaboradas um total de 10 questões,
sendo em sua totalidade questões objetivas, onde cada questão vale 1 (um
ponto) e 5 pontos serão atribuídos com a aplicação de atividades no decorrer
das aulas, obedecendo os conteúdos que compõe o período correspondente
ao BLT.
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A Avaliação Livre (AVL) será livre para o professor distribuir em atividades que
possa acrescentar conhecimento ao aluno dentro do conteúdo abordado na
disciplina e que poderá também auxiliar em outras disciplinas que ele já tenha
estudado ou irá estudar (promover a interdisciplinaridade) levando em
consideração a especificidade na normatização do Trabalho Efetivo Discente
Pedagógico e a Normatização do Projeto de Integração e Extensão.

# Fica determinado que a nota atribuída pelo docente da disciplina do Projeto
de Integração e Extensão será considerada a mesma, para todas as disciplinas
que compõe o semestre letivo na composição da pontuação do componente da
AVL.

A Prova Unificada (PU):

# Finalidade de acompanhar o processo de aprendizagem e o desempenho
acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos
no projeto pedagógico de curso, suas habilidades para ajustamento às
exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas competências
para compreender temas exteriores ao âmbito específico de sua profissão e a
outras áreas do conhecimento.

# Na modalidade a distância a prova ocorrerá de modo presencial no polo da
IES.

Formato da Prova:

Dividida em 2 dias seguidos (segunda e terça);

* Para o 1º Dia: 40 questões objetivas do conteúdo de todo semestre de todas
as disciplinas;
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* Para o 2º Dia: 4 questões dissertativas interdisciplinares.

Das questões:

* Deverá compor a prova objetiva 4 questões para cada disciplina do semestre
obrigatoriamente (quando o período tiver até 7 disciplinas); e/ou 3 questões
para cada disciplina do semestre obrigatoriamente (quando o período tiver
acima 7 disciplinas), entretanto, ficará as disciplinas específicas de formação o
peso maior de questões.
* Deverá compor a prova discursiva questões de conhecimentos interdisciplinar
que exija do aluno o pensamento de uma ou mais disciplinas com padrão de
resposta.

Da Nota e Atribuição de Pontos:

* Para as questões objetivas valerá 0,75 cada acerto totalizando 30 pontos;

* Para as questões discursivas valerá 5 pontos (por questão) totalizando 20
pontos;

* A nota da PU é soma do componente objetivo mais o dissertativo para todas
as disciplinas do período cursado;

* Aluno com dispensa deverá fazer a PU normalmente com todos os
componentes dissertativo, ficando liberado de responder as questões objetivas
da disciplina liberada. Os pontos serão divididos entre as demais a ser
redistribuído;

* Aluno de dependência para a Prova juntamente com o caderno de seu
período, compondo a PU de 9 questões objetivas e 1 dissertativa, onde a
pontuação será 30 para objetivas e 20 dissertativa;
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* Sobre a Anulação de Questão: somente serão anuladas questões quando
definidas pelo professor responsável pela disciplina; sendo o ponto
redistribuído as demais (ou seja, não é permitido atribuir como correto o ponto
de questões anuladas).

Da Organização da Prova e Outras Providências:

* Professores enviam 10 questões fechadas no formato contextualizado com
resposta e uma Questão Dissertativa com padrão de Resposta;

* Recomenda-se que os enunciados apresentem uma definição clara da tarefa
a ser realizada pelo aluno;

* É obrigatório citar a referência bibliográfica do texto utilizado;

* O uso de Figuras/ Imagens (foto, gráficos, tabelas, pinturas, etc.) deve ter
uma visualização e resolução adequadas;

* Cada questão deve conter 05 alternativas (A - B - C - D - E),
obrigatoriamente;

* Não serão aceitas alternativas, como nenhuma das anteriores;

* Deve haver somente uma única alternativa correta a ser marcada pelo aluno;

* Caderno de Prova é do aluno, para Coordenação e arquivamento fica
somente o Gabarito;

* Gabarito e Padrão de Resposta devem ser divulgados para os alunos;
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* Vista de Prova Unificada: responsabilidade do Coordenador.

A Prova Final é concedida ao aluno que não tenha sido reprovado por
frequência e que não tenha conseguido alcançar o mínimo de 60 pontos para
aprovação, mas que tenha conseguido a média de pelo menos 40 pontos ao
longo do semestre. A prova final terá o valor de 100 pontos, sendo assim, os
pontos alcançados ao longo do período serão zerados e ele deverá alcançar o
mínimo de 60 pontos para sua aprovação.

As disciplinas de TCC, Iniciação científica, estágios supervisionados, seminário
de TCC seguirão o processo avaliativo dos seus respectivos manuais tendo
somente ao final do semestre o conceito de APROVADO ou REPROVADO
avaliado entre (0 a 100 pontos), porém seguindo a média mínima de 60 pontos
como as outras disciplinas.
AVALIAÇÃO PERIÓDICA (disciplina Presencial)
Nessa etapa, cada professor do curso, bimestralmente apresenta um relatório
sobre seus discentes (fragilidades e potencialidades individuais e do processo
de ensino-aprendizagem) que é encaminhado para o coordenador que por sua
vez faz uma análise para possíveis encaminhamentos, para nivelamento,
psicopedagogia, acolhimento discente, discussão junto ao NDE, ou outro.
Outras ação pertinentes à proposta são o acompanhamento semanal das
notificações da ouvidoria, resultados da CPA e até mesmo análises das
discussões apresentadas nas reuniões do colegiado, tendo nessas esferas a
participação discente, garantindo sua autonomia de forma contínua.
Avaliação da Disciplina (EAD)
O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) é a plataforma utilizada para
disponibilização do material didático, informações aos alunos, avaliações
eletrônicas e a comunicação entre docentes, tutores e os discentes. Trocando
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em miúdos, é a sala de aula do ensino EAD. A plataforma utilizada pela IDEA é
o OPEN LMS.
Ao entrar no ambiente virtual de aprendizagem do IDEA o aluno terá acesso às
disciplinas que estará matriculado, bem como à ambientação ao AVA.
Na ambientação o aluno encontra:
# Manual do Aluno;
# Tutoriais de Acessos;
# Avisos gerais da coordenação;
# Aplicativos;
# Calendário Acadêmico;
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Ao ler o manual do aluno, e assistir o tutorial de acesso, o mesmo estará apto
a navegar pelas disciplinas em que se encontra matriculado.
O aluno deve então clicar na disciplina, onde ele encontrará:
# Apresentação da disciplina;
# Fóruns de Relacionamento;
# Material Didático – Aulas;
# Chat para comunicação síncrona;
# Avaliações Eletrônicas;
# Pesquisa de Satisfação;

Cada disciplina ofertada ao aluno(a) tem um total de 100 pontos, dos quais são
distribuídos da seguinte forma:
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# 10 pontos de avaliação livre pelo professor: Na avaliação livre o professor
poderá avaliar participação em fóruns, postar trabalho de pesquisa e revisão
conceitual, desenvolvimento de projetos ligados à competência de cada curso,
apresentação de trabalhos do tipo seminário ou pesquisa, lista de exercícios
aplicados ou como o mesmo considerar que possa contribuir com a
aprendizagem do aluno.
# 20 pontos de avaliação direta pelo material didático: O material didático
da parceira SAGAH, do grupo A+ Educação oferta, em cada uma de suas
unidades de aprendizagem (aulas), um questionário com 5 perguntas relativas
à absorção do conteúdo e aplicação prática da competência desenvolvida. Este
questionário será avaliado em todas as aulas disponibilizadas ao aluno
totalizando no final da disciplina 20 pontos ao aluno.
# 30 pontos de avaliação eletrônica da disciplina: As disciplinas dos cursos
EAD do grupo IDEA são ofertadas em módulos de 80 horas em formato
sequencial. Isso significa que há módulos que serão ofertadas duas disciplinas
de 40 hs/aula, concomitantemente, e há módulos em que serão ofertadas
apenas 01 (uma) disciplina de 80 hs/aula. Ao final de cada módulo, um aluno
fará uma avaliação eletrônica, que consiste de 15 (quinze) questões objetivas,
relativas ao conteúdo e competências desenvolvidas no total de aulas
(unidades de aprendizagens) ofertadas por cada disciplina. Esta avaliação tem
valor de 30 pontos.
# 40 pontos de avaliação unificada semestral: Ao final de 05 (cinco)
módulos de 80hs/aula cada, o aluno fará uma avaliação, presencial, no polo,
chamada avaliação unificada semestral, com questões objetivas e discursivas,
incluindo conteúdos e competências discutidos nos 05 (cinco) módulos do
semestre. A avaliação é unificada e a nota de um total de 40 pontos será
distribuída a cada disciplina de cada módulo daquele semestre.
AUTOAVALIAÇÃO PERIÓDICA (disciplinas EAD)
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O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) do IDEA deverá ser avaliado em
todas as esferas, corpo discente, corpo docente e tutoria, coordenação de
NEAD.
O corpo discente fará a avaliação em 3 momentos:
# Pesquisa de satisfação global: onde o aluno avalia além do ambiente
virtual, o material didático, as avaliações, as interações com tutores e docentes
e que é aplicada nos encontros presenciais, semestralmente ou ao final de
atividades presenciais como aulas práticas, atividades de núcleo ou estágios
supervisionados
# Nos encontros presenciais: os alunos devem ser orientados pelo tutor a
utilizarem as caixas de ouvidoria espalhadas pelos polos, com críticas,
sugestões, elogios ou contribuições construtivas
# Respondendo aos questionários da CPA – Comissão Própria de
Avaliação: O corpo docente e tutoria faz avaliação permanente, sugerindo
melhorias a serem adotadas pelas próximas rematrículas. Nas reuniões
periódicas, a avaliação deverá ser realizada e possíveis alterações discutidas
com a equipe.
Caberá ao NEAD o levantamento e apresentação das demandas respondidas
pelos discentes, compiladas às sugestões do corpo técnico e docente, discutir
e votar oportunidades de melhorias e alterar os tutorias e manuais de aluno a
serem disponibilizados.

A avaliação do discente é entendida como um trabalho pedagógico processual,
cumulativo e contínuo, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os
quantitativos. A avaliação está compreendida como reflexão crítica sobre a
prática, necessária à formação de novas estratégias de planejamento,
percebida como um processo contínuo e democrático. É necessário deixar
evidente que não se trata de uma avaliação punitiva, deve ser processual e não
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apenas visar um resultado final, com previsão de atividades de recuperação ao
longo dos processos de ensino e de aprendizagem, o que inclui a recuperação
do desempenho acadêmico, explicitado e registrado nos planos de ensino.

Dentro desse contexto, deve ser considerada a flexibilização da avaliação
considerando, principalmente, os alunos com deficiência.

A IES considera que a avaliação do desempenho escolar em seus cursos deve:

- Constituir-se em processo contínuo e sistemático, de natureza diagnóstica
formativa, que realimente permanentemente o processo educativo em seus
objetivos, conteúdos programáticos e procedimentos de ensino;

- Utilizar-se de procedimentos, estratégias e instrumentos diferenciados,
articulados coerentemente com a natureza da disciplina e com os domínios de
aprendizagem desenvolvidos no processo de ensino;

- Manter coerência entre as propostas curriculares, o plano de ensino
desenvolvido pelo professor e o próprio processo de avaliação do desempenho
e rendimento escolar do aluno;

- Constituir-se em referencial de análise do rendimento do aluno, do
desempenho da disciplina e do curso, possibilitando intervenção pedagógicoadministrativa em diferentes níveis, do professor, do próprio aluno, da
Coordenação de Curso, a Coordenação Acadêmica e a Direção Geral da
Faculdade, com vistas a assegurar a qualidade da formação do profissional e
do cidadão.

REFLEXÕES E DIAGNÓSTICO DA IES FRENTE AO PROCESSO DE
AVALIAÇÃO E AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE

127

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

A IES parte do pressuposto de que a avaliação é uma leitura orientada da
realidade, segundo critérios preestabelecidos, de acordo com nossos padrões
de qualidade. Dessa forma, acredita-se que a finalidade última da avaliação
não seja classificar, nem selecionar e excluir, mas apresentar resultados que
possam ser analisados, a fim de que sejam propostos caminhos, metas e
estratégias que venham ao encontro de nossas intenções educativas e
responsabilidades sociais.

A mesma concepção deve balizar a avaliação na modalidade presencial e à
distância. As orientações sobre a realização das avaliações presenciais e as
formas de recuperação da aprendizagem e desempenho devem estar
explicitadas nos planos de ensino dos componentes curriculares. Para além da
avaliação discente, a autoavaliação dos componentes curriculares no que
tange aos aspectos previstos nos planos de ensino e da estrutura do
curso/componente devem ser permanentemente avaliados com a finalidade de
provimento de melhorias. No caso da modalidade a distância a avaliação deve
incluir a qualidade e o efeito mediativo dos materiais produzidos como apoio ao
ensino.

Da mesma forma, deve dar-se a avaliação do docente pelo discente. As
fragilidades identificadas devem balizar as ações dos cursos e acenar para as
demandas formativas.

AUTOAVALIAÇÃO DO PROCESSO

A partir dos resultados obtidos pelo processo de avaliação discente, os Núcleos
Docentes Estruturantes tomam posse dos relatórios através do sistema SOLIS,
e realizam uma autoavaliação pautada nos seguinte princípios:
- Globalidade – a avaliação deve ser sistemática, global, envolvendo
antecedentes, processo, contexto e produto. Deve abranger todas as formas de
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trabalho da Faculdade, respeitadas as suas diversidades e complexidades,
todas as dimensões e aspectos da vida acadêmica.
- Respeito à Identidade, à Missão e à História da IES – o processo avaliativo
deve respeitar os valores e a cultura da IES. Esse princípio sugere olhar a
história da construção da Faculdade, sua efetividade e relevância.
- Legitimidade – se expressa através de metodologias capazes de garantir o
estabelecimento de instrumentos adequados para a formulação de critérios de
avaliação que tenham caráter educativo, formativo e favoreçam a construção
da cidadania.
- Continuidade – a avaliação deve ser um processo contínuo e permanente,
para ser possível criar uma cultura de avaliação educativa internalizada no
cotidiano da IES. Processos avaliativos pontuais e fragmentados produzem
uma falsa ideia da avaliação, que deve ser um processo muito mais amplo,
requerendo juízos sobre o valor e o mérito da IES.

O comprometimento de todos os envolvidos em todos os níveis da
administração na IES, é fundamental nas diversas instâncias do processo
avaliativo, para que se estabeleçam as formas de efetiva participação da
comunidade acadêmica. As práticas avaliativas devem ser construídas
coletivamente para que ocorra o envolvimento de todos.

2.20. Número de Vagas
O Curso de Engenharia Agronômica da FPM oferta 100 (cem) vagas anuais a
serem disponibilizadas no período noturno, divididas em duas entradas
semestrais de 50 (cinquenta) acadêmicos.
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É importante mencionar que a IES, antes de decidir pedir a autorização para o
referido curso, realizou uma pesquisa de mercado, que compreendeu as
escolas de ensino médio (questionário entregue para os seus alunos) e
empresas da cidade (questionário entregue para empresas parceiras, amigas e
via ACE – Associação Comercial e Empresarial de Patos de Minas).

Através da CPA, que utiliza análise qualiquantitativos, nossos discentes,
docentes

e

técnicos

administrativos

se

manifestam

e

auxiliam

as

Coordenações e a própria IES a dimensionar e avaliar as necessidades do
curso e instituição, tais como, aumento ou redução número de vagas,
dimensão do corpo docente (presencial ou EAD), condições das estruturas
físicas e tecnológicas tanto para o ensino, pesquisa e extensão.

2.21. Integração com as Redes Públicas de Ensino
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos que não contemplam
integração com as redes públicas de ensino no PPC.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, este indicador não se
aplica.

2.22. Integração do Curso com o Sistema Local e
Regional de Saúde (SUS)
Obrigatório para cursos da área da saúde que contemplam, nas DCN e/ou no
PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS.
Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, este indicador não se
aplica.
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2.23. Atividades Práticas de Ensino para Áreas da
Saúde
Obrigatório para cursos da área da saúde que contemplam, nas DCN e/ou no
PPC, a integração com o sistema local e regional de saúde/SUS.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, este indicador não se
aplica.

2.24. Atividades práticas de ensino para licenciaturas
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, este indicador não se
aplica.

3. Corpo Docente e Tutorial
3.1. Núcleo Docente Estruturante
O Curso de Engenharia Agronômica da FPM conta com o Núcleo Docente
Estruturante (NDE) composto por docentes de elevada formação e titulação,
como órgão consultivo responsável pela concepção de seu projeto pedagógico,
e que tem por finalidade promover sua atualização e revitalização. O NDE do
Curso de Engenharia Agronômica foi estruturado em consonância com a
Resolução número 1 de 17 de junho de 2010, da Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior e de acordo com o regulamento aprovado
pela Direção da FPM, seus membros possuem, como política do NDE, a
garantia da manutenção da maioria dos mesmos como componente deste
núcleo, no mínimo, até o próximo ato regulatório do curso, tendo os mesmos
como principais atribuições:
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I - atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso, redefinindo suas
concepções e fundamentos;
II – realização de estudos periódicos das ferramentas de avaliação externa e
autoavaliação institucional para o acompanhamento e atualização da
documentação referente ao curso;

III - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto pedagógico, garantindo
seu alinhamento com os documentos institucionais, principalmente o PDI,
prestando relatórios ao Colegiado de Curso;

IV - conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no
Colegiado de cursos, sempre que necessário;

V - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades
de ensino constantes do currículo;

VI - contribuir para a consolidação, adequação e atualização do perfil
profissional do egresso do curso, considerando as DCN‟s e as novas
demandas do mundo do trabalho;

VII - promover formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e
extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado
de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de
conhecimento do curso;

VIII - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para o
curso;
IX – conduzir pelo menos uma vez ao ano, no âmbito do Curso e de acordo
com a CPA, processo de autoavaliação e de avaliação do Curso;
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X – analisar, avaliar e garantir o cumprimento e atualização dos Planos de
Ensino dos componentes curriculares, bem como dos planos de trabalho das
atividades de ensino, pesquisa e extensão dos professores;
XI – acompanhar o desenvolvimento das atividades complementares do Curso;

XII - acompanhar o desenvolvimento e contribuir para o aperfeiçoamento do
Programa de Nivelamento adotado pelo Curso;
XIII – realizar estudos e atualização periódica para verificar o impacto do
sistema de avaliação de aprendizagem na formação do estudante.

O núcleo docente estruturante é constituído pelo coordenador do curso como
presidente, além de quatro professores pertencentes ao corpo docente
permanente do curso, com pelo menos 60% de seu membros com titulação
Stricto Sensu, é composto por docentes em regime de trabalho em tempo
parcial e integral, com no mínimo 20% em tempo integral, além de possuir
política de permanência de seus componentes, pelo menos, até o próximo ciclo
avaliativo do curso.

O núcleo docente estruturante se reúne duas vezes por semestre, como regra
e em caráter extraordinário, sempre que convocado pelo presidente. A atuação
do NDE, desde a sua implantação, vem impactando positivamente no
acompanhamento dos processos acadêmicos, na consolidação das ações e na
reavaliação do projeto pedagógico do curso, através de reuniões periódicas,
cujas deliberações estão registradas nas atas de reunião.

Composição do NDE –AGRONOMIA - FPM
Docente

Regime de

Titulação
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Trabalho

WILLYDER LEANDRO ROCHA PERES

MESTRE

INTEGRAL

MARCELO DE ALMEIDA REIS

DOUTOR

PARCIAL

DOUTORA

PARCIAL

SAULO GONÇALVES PEREIRA

DOUTOR

PARCIAL

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO

DOUTOR

PARCIAL

DANIELA CRISTINA SILVA BORGES

3.2. Equipe Multidisciplinar
A equipe multidisciplinar atua para manter a qualidade em cursos devidamente
projetados, proporcionando uma interface amigável e atraente. Ela traz
materiais de fácil utilização, sem exigir do educando conhecimento de
ferramentas complexas. Além disso, utiliza linguagem clara e de fácil
entendimento, principalmente, no que diz respeito à orientação das atividades.
Por conseguinte, mas não menos importante, oferece um corpo docente
capacitado, com a titulação necessária, para auxiliar o educando, nos diversos
níveis de ensino que a formação exigir.

A equipe multidisciplinar, se encontra em consonância com o PPC, é
constituída por profissionais de diferentes áreas do conhecimento, é
responsável pela concepção, produção e disseminação de tecnologias,
metodologias e os recursos educacionais para a educação a distância
utilizando-se de plano de ação documentado e implementado e processos de
trabalho formalizados.

Para maiores entendimento das informações supracitadas, a IES possui a
seguinte documentação comprobatória:

# Plano de Ação da Equipe Multidisciplinar;

# Produção e Distribuição de Material Didático;
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# Regulamento da Equipe Multidisciplinar;

# Validação do Material Didático.

3.3. Atuação do Coordenador
A administração acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica da FPM é
realizada por uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa
de seu coordenador, com carga horária de 40h e regime integral, do Núcleo
Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, os quais, através do
desenvolvimento de seus respectivos papéis, dentro do organograma
institucional.

O coordenador apresenta seu plano de ação anualmente, sendo este validado
pela coordenação Acadêmica e compartilhado com a comunidade acadêmica
através do site e nos quadros de avisos das salas de suas respectivas turmas.

O indicador de desempenho da Coordenação do curso ocorre através dos
resultados da CPA, e é disponibilizado para a comunidade acadêmica.

Anualmente o coordenador, através de análises dos resultados da CPA, dos
processos de avaliação da aprendizagem e processos de avaliação do curso
precisa apresentar à Coordenação Acadêmica um relatório indicando as
potencialidades e fragilidades do seu corpo docente, direcionando-os para
capacitações diversas, pós-graduações, melhoria nas publicações, ou até
mesmo indicação para substituição ou demissão, dentre outras.

São competências do Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica:

# Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem
disciplinas no curso;
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# Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates
e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;

# Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;

# Representar o Colegiado do Curso;

# Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;

# Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;

# Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;

# Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas
pelos órgãos superiores;

#

Atuar

continuamente

no

acompanhamento

do

processo

ensino-

aprendizagem;

# Apresentar plano de ação anualmente;

# Apresentar os resultados das ações do curso para a comunidade acadêmica;

# Administrar as potencialidades de seu corpo docente.
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3.4. Regime de Trabalho do Coordenador de Curso
O Regime de Trabalho do Coordenador do curso é integral de 40h, sendo que
no mínimo 50% desta carga horária deverá ser dedicada à coordenação do
curso.
A administração acadêmica do Curso de Engenharia Agronômica da FPM é
realizada por uma estrutura que engloba a coordenação de curso, na pessoa
de seu coordenador, com carga horária de 40h e regime integral, do Núcleo
Docente Estruturante – NDE e pelo colegiado do curso, os quais, através do
desenvolvimento de seus respectivos papéis, dentro do organograma
institucional.

O coordenador apresenta seu plano de ação anualmente, sendo este validado
pela coordenação Acadêmica e compartilhado com a comunidade acadêmica
através do site e nos quadros de avisos das salas de suas respectivas turmas.

O indicador de desempenho da Coordenação do curso ocorre através dos
resultados da CPA, e é disponibilizado para a comunidade acadêmica.

Anualmente o coordenador, através de análises dos resultados da CPA, dos
processos de avaliação da aprendizagem e processos de avaliação do curso
precisa apresentar à Coordenação Acadêmica um relatório indicando as
potencialidades e fragilidades do seu corpo docente, direcionando-os para
capacitações diversas, pós-graduações, melhoria nas publicações, ou até
mesmo indicação para substituição ou demissão, dentre outras.

São competências do Coordenador do Curso de Engenharia Agronômica:

# Articular-se adequadamente, com as Coordenadorias que oferecem
disciplinas no curso;
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# Coordenar a organização de eventos, semanas de estudo, ciclos de debates
e outros, desde que aprovados pelo Colegiado do Curso;

# Convocar e presidir as reuniões e coordenar as atividades do Colegiado do
Curso;

# Representar o Colegiado do Curso;

# Fornecer à Diretoria Acadêmica subsídios para organização do calendário
acadêmico e elaboração do horário de aulas do curso;

# Executar e fazer executar as decisões do Colegiado do Curso e as normas
emanadas dos órgãos superiores;

# Adotar, em caso de urgência, providências indispensáveis ad referendum no
âmbito do Colegiado do Curso;

# Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe sejam delegadas
pelos órgãos superiores;

#

Atuar

continuamente

no

acompanhamento

do

processo

ensino-

aprendizagem;

# Apresentar plano de ação anualmente;

# Apresentar os resultados das ações do curso para a comunidade acadêmica;

# Administrar as potencialidades de seu corpo docente.
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3.5. Corpo Docente: Titulação
O corpo docente da referido curso, é responsável pela construção ementaria e
bibliográfica da matriz curricular, de acordo com sua respectiva disciplina.
Neste processo o professor é orientado pelo coordenador em diversos
momentos sobre a política do curso, que também é reforçada nas
capacitações. Ou seja, é direcionado para uma avaliação criteriosa, objetiva e
focada na relevância para atuação profissional e acadêmica do discente. Este
mesmo docente é direcionado para uma condução de ensino crítico, com
utilização de bibliografia atualizada extrapolando as já deferidas pelo NDE. O
corpo docente do curso apresenta um perfil de pesquisador com publicação
média de 3 por ano, e por isso trabalham frequentemente com indicações de
conteúdos de pesquisa de ponta, sendo todos relacionados com o perfil do
egresso.

A IES primando por um padrão de excelência em conformidade com seu
projeto pedagógico institucional buscou um corpo docente com titulação obtida
predominantemente em programa de pós-graduação stricto sensu. Possuindo
em seu quadro de docentes, professores doutores, mestres e especialistas
sendo que os doutores correspondem à um percentual de 40,0% do corpo
docente.

Docentes

Nº

%

Total

15

100%

Doutores

06

40,0%

Mestres

08

53,3%

Especialista

01

6,7%

Graduados

00

00%
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Stricto Sensu

14

93,3%

3.6. Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso
A IES busca a contratação de seus docentes em sua grande maioria em
regime de tempo integral ou parcial, sendo que a intenção com estes
profissionais é de desenvolvimento de projetos de extensão, projetos de
nivelamentos, atividades extraclasses, projetos de monitorias, projetos de
iniciação científica, atendimento discente, participação de órgãos colegiados
(NDE, CPA, Colegiado e outros), planejamento didático e preparação e
correção das avaliações de aprendizagem. E a gestão dessa qualidade de
atendimento e dedicação institucional é avaliada dentre outros mecanismos
pelo questionário de avaliação/registro individual docente parcial e integral
(informa quantidade de atendimentos discentes com data e horário, quantas e
quais reuniões colegiadas participou com data e horário, tempo destinado para
planejamento didático e outros). Este documento é entregue semestralmente
para o coordenador do curso, com informações essenciais para um
planejamento de gestão de melhora contínua.

Docentes

Nº

%

Total

15

100%

Horistas

02

13,3%

Parciais

12

80,0%

Integrais

01

6,7%

Parciais e Integrais

13

86,7%
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3.7. Experiência Profissional do Docente
Dos 15 docentes vinculados ao curso, mais de 70% apresentam mais de 5
anos de experiência profissional relevante a com aderência às disciplinas que
ministra. Esse perfil docente com esse quantitativo supracitado, garante ao
curso uma exposição frequente de situações contextualizadas com relação de
problemas práticos, de aplicação da teoria ministrada em diferentes unidades
curriculares em relação ao fazer profissional. O corpo docente do referido
curso,

apresenta

como

diferencial

uma

preocupação

recorrente

com

atualizações relacionadas com a interação conteúdo e prática, além de
possuírem

uma

sensibilidade

para

temas

de

transversalidade

e

interdisciplinaridade no contexto laboral. Tudo isso permite que o grupo de
docentes que constituem o curso possa analisar as competências prevista no
PPC considerando o conteúdo abordado e a profissão, o que nos direciona
mais facilmente para um ensino de excelência.

3.8. Experiência no Exercício da Docência na Educação
Básica
Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal de
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, este indicador não se
aplica.

3.9. Experiência no Exercício da Docência Superior
Dos 15 docentes com aderência no curso, mais de 80% possui experiência no
magistério superior a mais de 5 anos. Esta proporção aponta para um corpo
docente com capacidade e experiência para diagnosticar os principais pontos
de dificuldade dos acadêmicos no que diz respeito ao conteúdo específico das
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disciplinas sob sua responsabilidade, podendo o mesmo, utilizar desta
característica na geração de exemplos que melhor contextualizam a disciplina
com o mercado de trabalho.

Um docente experiente é aquele que não apenas é detentor da capacidade de
transmissão de conteúdos e orientação aos acadêmicos sobre determinado
tema, mas também é aquele que se aproxima de seus alunos através de uma
docência pautada nas reais necessidades destes acadêmicos e na melhor
forma de comunicação com os mesmos, com a utilização de uma linguagem
que esteja aderida às diferentes turmas com as quais o professor irá
desenvolver seu trabalho.

Os docentes atuantes no Curso de Engenharia Agronômica da FPM, se
mantém atentos nos critérios avaliativos que a metodologia aplicada pela IES
exige, são constantemente capacitados através de eventos internos sobre o
poder e a correta utilização destas avaliações (em tempo hábil), que devem ter
características diagnósticas, para informar o que o aluno trás de períodos
passados, formativa, que é utilizada para um processo contínuo e longo, onde
o erro não é nada mais que um fator que faz parte do processo de ensinoaprendizagem dos estudantes, e somativas, as quais são essenciais para
informar e situar os estudantes da escola como um todo. Os docentes da FPM
também são orientados a utilizarem a sua experiência em sala de aula para
aproveitarem estes processos avaliativos como geradores de informações
sobre o andamento do aproveitamento geral de cada turma e, com isso,
reestruturar o seu formato do ensino constantemente, na busca de uma
docência mais alinhada com os objetivos do curso e com o perfil profissional do
egresso desejado, utilizando a interdisciplinaridade como ferramenta para este
fim.
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3.10. Experiência no
Educação a Distância

Exercício

da

Docência

na

Dos 15 docentes vinculados ao curso, mais de 50% possui experiência na
docência na educação a distância maior que 5 (cinco) anos, sendo que, entre
os docentes que trabalham especificamente com as disciplinas a distância,
esta proporção sobe para 100% dos mesmos com experiência na docência na
modalidade a distância maior que 5 anos. Esta proporção aponta para um
corpo docente com capacidade e experiência para diagnosticar os principais
pontos de dificuldade dos acadêmicos no que diz respeito ao conteúdo
específico das disciplinas sob sua responsabilidade, podendo o mesmo, utilizar
desta característica na geração de exemplos que melhor contextualizam a
disciplina com o mercado de trabalho.

3.11. Experiência no Exercício da Tutoria na Educação
a Distância
Para garantir a aderência dos tutores com as disciplinas ministradas em EaD
no decorrer do Curso de Engenharia Agronômica da FPM – Faculdade Patos
de Minas é disponibilizado a todos os tutores contratados, com ou sem
experiência ou formação comprovada, o curso de extensão em Docência e
Tutoria na Educação a Distância, com carga horária totalizando 60h de
formação plena. Para formação continuada a FPM disponibiliza capacitação
constante, síncronas e assíncronas, através do Centro de Capacitação, o
ambiente virtual de aprendizagem destinado para este fim, permitindo e
mantendo suporte constante aos tutores durante as atividades dos mesmos.

Como o tutor que atua no curso é responsável pelas intermediações síncronas
e presenciais como os acadêmicos que cursam as disciplinas ofertadas na
modalidade EaD, os mesmos desenvolvem relacionamento próximo com os
alunos, o que tornam mais claras as suas potencialidades e fragilidades, e, de
posse destas informações o tutor busca a melhor mediação pedagógica diante
das características de cada aluno e de cada turma, facilitando assim na
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escolha das atividades e de literaturas complementares, além das já previstas
como bibliografias a serem utilizadas na disciplina, que possam pontualmente
auxiliar o estudante em suas principais dificuldades durante sua formação.

3.12. Atuação do Colegiado de Curso ou Equivalente
O Colegiado do Curso está institucionalizado através de regulamento próprio,
possuindo representatividade dos diversos segmentos e com equidade entre os
pares, como demonstrado abaixo, na composição dos seus membros:

I. Pelo Coordenador do Curso;
II. Por dois professores de disciplinas ou unidades curriculares específicas do
curso;
III. Por dois discentes do curso.
IV. Por dois Técnicos-Administrativos.

O Colegiado de Curso dentro da sua regulamentação, define que as reuniões
deverão

ocorrer

no

mínimo,

2

(duas)

vezes

por

semestre,

e,

extraordinariamente, com homologação do Diretor Geral, por convocação do
Coordenador do Curso ou por convocação de 2/3 (dois terços) de seus
membros, devendo constar da convocação a pauta dos assuntos a serem
tratados, sendo todas as reuniões e decisões associadas devidamente
registradas em ata própria.

O Colegiado dentro de seu regulamento define suas atribuições, que
corroborarão com todo o processo de formação descrito neste PPC:

# Analisar o perfil do curso e das diretrizes gerais das disciplinas, com suas
ementas e respectivos programas;
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# Acompanhar o currículo do curso e suas alterações com a indicação das
disciplinas e respectiva carga horária, de acordo com as diretrizes curriculares
emanadas do Poder Público;

# Analisar a avaliação do curso;

# Decidir sobre aproveitamento de estudos e de adaptações, mediante
requerimento dos interessados;

# Deferir os planos de ensino referentes às unidades curriculares que
constituem cada curso, em consonância com o projeto pedagógico e
articulando com demais docentes;

# Pronunciar-se sobre o aproveitamento de competências profissionais
anteriormente desenvolvidas e adaptações de acadêmicos transferidos,
diplomados ou que tenham desenvolvido competências profissionais no mundo
do trabalho;

# Pronunciar-se sobre o aproveitamento discente extraordinário, no que se
refere à abreviação de seu curso;

# Apreciar o plano e o Calendário Acadêmico das atividades do Curso a serem
submetidos ao CONSUAD;

# Avaliar o material didático proposto para o corpo docente;

# Zelar pela conservação e utilização dos equipamentos e recursos sob sua
responsabilidade;

# Aprovar as atividades extracurriculares;
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# Aprovar alterações no projeto do Curso quando necessário;

# Exercer outras atribuições de sua competência ou que lhe forem delegadas
pelos demais órgãos colegiados.

O colegiado do curso apresenta fluxo próprio e definido, sendo bastante fluido
e otimizado para uma resposta rápida e coerente:

FLUXOGRAMA DE TOMADA DE DECISÕES DO COLEGIADO DO CURSO

O colegiado possui um sistema de suporte ao registro, acompanhamento e
execução de seus processos de decisões, através do sistema SOLIS
institucional.
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O que torna o processo acessível, transparente e eficiente. E por fim, o
colegiado do referido curso ainda possui um processo de autoavaliação,
realizado através de questionários aplicados anualmente para seus discentes,
técnicos administrativos e docentes, via sistema Moodle, o que facilita a
implementação ou ajuste nas práticas da gestão do curso.

3.13. Titulação e Formação do Corpo de Tutores do
Curso
O Curso de Engenharia Agronômica conta um tutor, com formação específica e
com aderência às disciplinas que é responsável, capacitado para as atribuições
inerentes ao cargo de tutoria à distância.
A formação e capacitação demonstrada do(s) tutor(res) habilita-os a fornecer o
suporte necessário às atividades docentes das diferentes unidades curriculares
ofertadas durante o curso e fomentar, presencialmente, as atividades práticas a
serem desenvolvidas pelos acadêmicos (quando necessário for), o que
potencializará o processo de ensino e aprendizagem.
TUTOR(A)

ERNANE JÚNIOR DA SILVA REIS
Formação

Graduação: Psicologia e C.S.T. Pós-graduação:
em Marketing

Regime de Trabalho

Psicologia

Organizacional
HORISTA

3.14. Experiência do Corpo de Tutores em Educação a
Distância
A Faculdade Patos de Minas disponibiliza a todos os tutores contratados, com
ou sem experiência, o curso de extensão em Docência e Tutoria na Educação
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a Distância, com carga horária totalizando 60h de formação plena. Para
formação continuada a FPM disponibiliza capacitação constante, síncronas e
assíncronas, através do Centro de Capacitação, o ambiente virtual de
aprendizagem destinado para este fim.

O tutor vinculado ao curso de Engenharia Agronômica apresenta mais de um
ano de experiência em educação a distância.

Ou em outras palavras, o corpo de tutores possui experiência em educação a
distância que permite identificar as dificuldades dos discentes, expor o
conteúdo em linguagem aderente às características da turma, apresentar
exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares e
elaborar atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a
promoção da aprendizagem de alunos com dificuldades, e adota práticas
comprovadamente exitosas ou inovadoras no contexto da modalidade a
distância.

3.15.
Interação
Entre
Tutores,
Coordenadores de Curso a Distância

Docentes

e

Os mecanismos de planejamento para interação entre os docentes,
coordenadores, tutores e estudantes podem ser realizados de maneira
síncrona e assíncrona. Para as interações síncronas é utilizado o recurso
reunião on-line onde o professor formador pode responder em tempo real todas
as dúvidas referentes aos conteúdos estudados pelos alunos, por meio de chat.
De maneira assíncrona, os alunos podem interagir com os seus professores e
tutores, por meio de fóruns, onde os alunos conseguem acompanhar todo o
histórico de participação e contribuição dos colegas.
A troca de conhecimento e informações entre o professor formador e tutoria
presencial é feita por meio da ferramenta de e-mail, telefone e os fóruns no
Ambiente de Capacitação (Centro de Capacitação da IES) específico para
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troca de informação entre os tutores presenciais, professores formadores e
coordenação de EAD. Além disso, há planejamento de interação, em
conformidade com o PPC, que possibilita condições de mediação e articulação
entre tutores, docentes e coordenador do curso, considera análise sobre a
interação para encaminhamento de questões do curso, com previsão de
avaliações periódicas para a identificação de problemas ou incremento na
interação entre os interlocutores

3.16. Produção
Tecnológica

Científica,

Cultural,

Artística

ou

Quanto as produções científicas mais de 50% dos docentes vinculados ao
curso possuem entre 4 e 7 produções nos últimos 3 anos.

4. Infraestrutura
4.1. Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo
Integral
A Faculdade disponibiliza postos de trabalho em gabinetes individualizados
para a realização das atividades dos professores com contratação em regime
de trabalho integral (40 horas), que funciona com salas individualizadas
equipadas com armários com chave, telefone, computador interligado à Internet
com Webcam e headset para a utilização dos mesmos por parte dos docentes,
com disponibilidade de rede Wireless para os docentes trabalharem nos seus
notebooks, quadro branco, impressora, ar condicionado e demais materiais
necessários, servindo de suporte para eventuais reuniões do curso, em ótimas
condições de iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, privacidade,
conservação e comodidade. Estas salas individuais são propícias para o
atendimento às demandas individuais dos acadêmicos, além de se mostrarem
como ótimos ambientes para o desenvolvimento das atividades extraclasse
inerentes ao cargo de professor em tempo integral. Há o serviço de secretaria
para o atendimento destes professores.
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4.2. Espaço de Trabalho para o Coordenador
O Curso de Engenharia Agronômica dispõe de uma sala ampla para os
serviços acadêmicos da coordenação do curso. A sala do coordenador é
ambiente propício para a realização das atividades relacionadas ao
atendimento individualizado e em grupo dos membros da comunidade
acadêmica. Este espaço encontra-se em condições adequadas de limpeza,
iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade, conservação, comodidade e
privacidade, possibilitando o desenvolvimento do trabalho, de ordem técnicoadministrativa e acadêmica de forma individual ou em grupos. O espaço possui
climatização por ar condicionado, possui mobiliário adequado (mesas e
cadeiras em número suficiente para atender às demandas do ambiente),
telefone, impressora, mesinha para o café, bebedouro, sofás, computador com
acesso à internet, webcam, headset devidamente instalados e funcionando no
computador de mesa e a sala ainda possui armários com chave para a guarda
dos materiais de uso pessoal e/ou profissional do coordenador.

4.3. Sala Coletiva de Professores
O Curso de Engenharia Agronômica da Faculdade Patos de Minas dispõe de
uma sala que foi exaustivamente pensada para priorizar o conforto necessário
aos docentes que dela usufruem, permitindo assim um atendimento mais
amplo às necessidades docentes quando estão em seu ambiente de trabalho.
Esta sala oferece facilidades que possibilitam a preparação de aulas, consultas
ao portal e ao sistema acadêmico. Este espaço possibilita o desenvolvimento
do trabalho, de ordem acadêmica, o espaço é climatizado por ar condicionado,
possui computadores de mesa com acesso à internet, webcam, headset e
acesso

à

rede

Wi-Fi

da

instituição,

possui

armários

com

chaves

individualizadas para guarda de material docente, jogos de tabuleiro para o
lazer dos docentes, possui mesa de reunião com doze cadeiras para eventuais
reuniões presenciais em grupo, telefone, mesa para café, bebedouro, sofá,
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geladeira, micro-ondas

e além disto, a sala dispõe de apoio técnico

administrativo para os docentes que a utilizam.

4.4. Salas de Aula
Pensando na acessibilidade de nossos estudantes, a IES é equipada com
infraestrutura acessível para dar melhor suporte tanto às pessoas que
apresentam necessidades especiais quanto à locomoção em geral, além de
pisos táteis afixados no solo que levam a todos os ambientes educacionais e
administrativos da instituição. O Campus possuí salas de aula específicas para
a utilização pelo curso, com 50 carteiras em cada, que comportam o número de
vagas ofertadas e também apresenta ótima iluminação artificial e natural,
pintura em ótimo estado de conservação, são bem arejadas e possuindo
climatização por ar condicionado, estes espaços possuem proporcionam
flexibilidade relacionada às configurações espaciais, oportunizando distintas
situações de ensino-aprendizagem.

Estão mobiliadas com carteiras individuais, quadros de avisos, quadro negro,
mesa e cadeira para o docente, instalações elétricas para o uso de
equipamentos como: Rede de Wi-Fi, Datashow, televisão, equipamentos de
som, entre outros, sempre que necessários.

As salas de aula da FPM passam por manutenção periódica após
autoavaliação institucional a qual realiza o levantamento, junto à comunidade
acadêmica, sobre as condições físicas das salas de aula, gerando insumos
para a percepção do setor de manutenção sobre a reais e atuais condições das
mesmas.

Lembrando que além da CPA, os nossos discentes ainda possuem a ouvidoria
e a própria coordenação do curso, como ponto de referência para estas
manutenções recorrentes.
151

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

4.5. Acesso dos Alunos a Equipamentos de Informática
A FPM oferece aos discentes livre acesso aos equipamentos de informática,
dispondo de um número suficiente de equipamentos, que atende às
necessidades dos usuários para as devidas atividades, com acesso à internet,
esta, com estabilidade e velocidade de acesso que garante o seu uso contínuo.
A FPM conta com seis laboratórios de Informática, climatizados com ar
condicionado, que possuem quadro branco, Datashow instalado no teto, com
ótima iluminação artificial e natural, apresentam total acessibilidade para
pessoas com deficiência com máquinas preparadas com DOSVOX, VLIBRAS,
teclados em Braille e com letras aumentadas, espaço definido para cadeirante,
todas com webcam e headset.
Os laboratórios passam semestralmente por atualização de software‟s,
hardware‟s e outros, através do acompanhamento do setor de Tecnologia da
Informação com emissão de relatório específico.

Os laboratórios e informática da FPM possuem as seguintes configurações:
UNIDADE JK
Lab. Sala 228:
Total Em Uso

50

Capacidade

50

Divisão

2 Bancadas

1 = 30
1 = 20

Sistema
Operacional
Configuração

30

Placa Mãe

Linux Mint x64
Positivo POSEIBWDQ

Processador Intel I3-5015U
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Memória

4GB

HD

500GB

Sistema
Operacional
Placa Mãe
20

Linux Mint x64
Gigabyte
H110M-H

Processador Intel I5-7400
Memória

8GB

HD

1TB

Lab. Sala 230:
Total Em Uso

30

Capacidade

30

Divisão

1 = 15

2 Bancadas

1 = 15
Sistema
Operacional
Placa Mãe
Configuração

30

Linux Mint x64
Positivo POSEIBWDQ

Processador Intel I3-5015U
Memória

4GB

HD

500GB

Lab. Sala 231:
Total Em Uso

50

Capacidade

50

Divisão

2 Bancadas

1 = 25
1 = 25
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Sistema
Operacional
21

Linux Mint x64

Placa Mãe

Intel DH55TC

Processador

Intel I3-540

Memória

4GB

HD

500GB

Sistema
Operacional
Placa Mãe
10

Linux Mint x64
ECS H61H2M2

Processador Intel I5-3330
Memória

4GB

HD

1TB

Sistema
Configuração

Operacional
Placa Mãe
10
Processador

Linux Mint x64
ECS H81H3M4
Intel Celeron
G1820

Memória

4GB

HD

500GB

Sistema
Operacional
Placa Mãe
05

Linux Mint x64
Gigabyte
H110M-H

Processador Intel I5-7400

04

Memória

8GB

HD

1TB

Sistema

Linux Mint x64
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Operacional
Placa Mãe Asus P8H61-M
Processador Intel I3-3240
Memória

4GB

HD

500GB

Lab. Sala 233:
Total Em Uso

30

Capacidade

30

Divisão

1 = 15

2 Bancadas

1 = 15
Sistema

Windows 7

Operacional Ultimate x64
Placa Mãe
Configuração

30
Processador

PCWARE IPM
H81G1
Pentium
G3250

Memória

5GB

HD

500GB

Lab. Sala 324:
Total Em Uso

30

Capacidade

30
1 = 15

Divisão

2 Bancadas
Sistema

Configuração

30

Operacional

1 = 15
Linux Mint x64

Placa Mãe Positivo POS155
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EIBWDQ
Processador Intel I3-5015U
Memória

4GB

HD

500GB

UNIDADE 01
Lab.: Sala 101
Total Em Uso

50

Capacidade

50
1 = 25

Divisão

2 Bancadas

1 = 25

Sistema
Operacional
Placa Mãe
Configuração

50
Processador

Linux Mint x64
ECS H81H3M4
Intel Celeron
G1820

Memória

4GB

HD

500GB

Os usuários contam com a ajuda de monitores nos laboratórios de informática.
A IES ainda conta com uma rede de Wi-Fi que abrange toda a área
educacional.
Estes laboratórios também passam por avaliação periódica coordenada pelo
Setor de Tecnologia da Informação através de informações colhidas na
avaliação da estrutura física através da CPA (anualmente), Tecnologia de
Informação

(relatório

próprio) e NDE‟s (semestralmente), ouvidoria e

coordenações (diariamente).
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4.6. Bibliografia Básica por Unidade Curricular
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita
pela Coordenação do Curso, NDE e seu Colegiado através de Relatório de
Adequação confeccionado e assinado pelo Núcleo Docente Estruturante do
curso, relatório este, que é utilizado para o gerenciamento da atualização da
quantidade de exemplares e ou assinaturas de acesso mais demandadas.

As bibliotecas da FPM possuem plano de contingência (disponibilizado pela
biblioteca virtual terceirizada MINHA BIBLIOTECA) que visa orientar os
usuários e a instituição sobre como proceder em casos de dificuldade de
conexão ou acesso aos títulos disponibilizados eletronicamente.

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo da
Biblioteca, incluindo periódicos especializados que suplementam o conteúdo
administrado.

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um, ou mais, disponibilizados na forma virtual através da biblioteca
virtual MINHA BIBLIOTECA de acesso livre, irrestrito e ininterrupto (inclusive
fins de semana e feriados) aos acadêmicos e professores.

Para ampliar os horizontes de acesso aos conteúdos disponibilizados
eletronicamente pela biblioteca, a mesma possui computadores (com teclados
em Braile e letras aumentadas, headset e webcam) conectados à internet
(além do acesso à rede de Wi-Fi) que possuem dispositivos de facilitação e
inclusão para pessoas com deficiência como o DOSVOX e o VLIBRAS, que
permitem que seus usuários desfrutem de novas formas, mais acessíveis, de
transmissão destes conteúdos.
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4.7. Bibliografia Complementar por Unidade Curricular
A indicação para a aquisição de acervos (bibliografia básica e complementar,
periódicos e multimeios) atende a proposta pedagógica dos Cursos e é feita
pela Coordenação do Curso, NDE e seu Colegiado através de Relatório de
Adequação confeccionado e assinado pelo Núcleo Docente Estruturante do
curso, relatório este, que é utilizado para o gerenciamento da atualização da
quantidade de exemplares e ou assinaturas de acesso mais demandadas.

As bibliotecas da FPM possuem plano de contingência (disponibilizado pela
biblioteca virtual terceirizada MINHA BIBLIOTECA) que visa orientar os
usuários e a instituição sobre como proceder em casos de dificuldade de
conexão ou acesso aos títulos disponibilizados eletronicamente.

Para os estudantes estão disponíveis além dos livros básicos que atendem
plenamente o conteúdo programático das disciplinas, todo o acervo da
Biblioteca, incluindo periódicos especializados que suplementam o conteúdo
administrado.

As Bibliografias Básicas são compostas por três títulos por unidade curricular,
sendo um, ou mais, disponibilizados na forma virtual através da biblioteca
virtual MINHA BIBLIOTECA de acesso livre, irrestrito e ininterrupto (inclusive
fins de semana e feriados) aos acadêmicos e professores.

Para ampliar os horizontes de acesso aos conteúdos disponibilizados
eletronicamente pela biblioteca, a mesma possui computadores (com teclados
em Braile e letras aumentadas, headset e webcam) conectados à internet
(além do acesso à rede de Wi-Fi) que possuem dispositivos de facilitação e
inclusão para pessoas com deficiência como o DOSVOX e o VLIBRAS, que
permitem que seus usuários desfrutem de novas formas, mais acessíveis, de
transmissão destes conteúdos.
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4.7.1. Biblioteca FPM
Disponibiliza aos seus usuários acesso ao acervo físico, dispõem de recepção,
salas de leitura, salas de estudo em grupo, salas de vídeo, salas de pesquisa
informatizada, cabines de estudo individualizado e acervo, além de possibilitar
aos acadêmicos que utilizarem este espaço o acesso à biblioteca virtual dentro
do ambiente da biblioteca.

4.7.2. Periódicos Especializados

A Biblioteca disponibiliza periódicos sob a forma virtual de livre acesso e
assinaturas impressas com retroação de no mínimo os três últimos anos e full
text.

São periódicos específicos do curso de agronomia:
PERIÓDICOS
Acta Amazônica
Acta Scientiarum Agronomy

ENDEREÇO DE ACESSO
https://www.scielo.br/j/aa/
https://periodicos.uem.br/ojs/index.php/Acta
SciAgron

Agrociencia

https://agrocienciacolpos.mx/index.php/agrociencia

Ciência Rural
EMBRAPA

https://www.scielo.br/j/cr/
https://www.spo.cnptia.embrapa.br/temaspublicados

Engenharia Agrícola
Extensão Rural

https://www.scielo.br/j/eagri/
https://periodicos.ufsm.br/index.php/extensa
orural/index

Fitopatologia Brasileira
Horticultura Brasileira

https://www.scielo.br/j/fb/
https://www.horticulturabrasileira.com.br/

Pesquisa Agropecuária Brasileira

https://www.scielo.br/j/pab/

Pesquisa Agropecuária Tropical

https://www.scielo.br/j/pat/
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Pesticidas:

Revista

de

https://revistas.ufpr.br/pesticidas/login

Ecotoxicologia e Meio Ambiente
Planta Daninha

https://www.scielo.br/j/pd/

Revista Brasileira de Entomologia

https://www.scielo.br/j/rbent/

Revista Brasileira de Sementes

https://www.scielo.br/j/rbs/

Revista Brasileira de Ciência do

https://www.scielo.br/j/rbcs/

Solo
Revista Brasileira de Fisiologia

https://www.scielo.br/j/rbfv/

Vegetal
Revista Brasileira de Fruticultura

https://www.scielo.br/j/rbf/

Revista de Ciências Agronômicas

https://www.scielo.br/j/rca/

Revista de Economia e Sociologia

https://www.revistasober.org/

Rural
Revista em Agronegócio e Meio

https://periodicos.unicesumar.edu.br/i

Ambiente - Rama

ndex.php/rama

Summa Phytopathologica

https://www.scielo.br/j/sp/

Revista Brasileira de Engenharia

http://www.agriambi.com.br/

Agrícola e Ambiental
Revista

Brasileira

de

http://www.gvaa.com.br/revista/index.

Agrotecnologia

php/REBAGRO

Revista Brasileira de Agroecologia

https://revistas.abaagroecologia.org.br/index.php/rbagroecologi
a

Tropical Plant Patology

https://www.scielo.br/j/tpp/

4.7.3. Bases de Dados Assinadas

A IES conta com a assinatura de base de dados de periódicos bem como de
biblioteca virtual - MINHA BIBLIOTECA, visando suprir o acervo impresso, bem
como facilitar o acesso à informação aos docentes e discentes.
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4.7.4. Base de Dados de Livre Acesso


SCIELO: Biblioteca eletrônica que abrange uma coleção selecionada de
periódicos científicos brasileiros.



BVS: A Biblioteca Central atua como Participante da Rede BVS, que
permite acesso a fontes de informação na área de Saúde Pública.



BDTD/IBICT: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações



LIVRE: Periódicos de livre acesso na internet

4.7.5. Informatização

O acervo das Bibliotecas, composto por obras de referência, livros, folhetos,
trabalhos de conclusão de cursos, periódicos e multimeios, nas várias áreas do
conhecimento, é tratado tecnicamente segundo o Anglo American Cataloguing
Rules - AACR2 e a Classificação Decimal de Universal - CDU e é sinalizado de
modo a facilitar sua localização pelos usuários.

4.7.6. Sistema SolisGE

A informatização da Biblioteca utiliza o Sistema SolisGE, que contempla de
forma integrada as principais funções de uma Biblioteca, com o objetivo de
facilitar a gestão da informação, melhorando a rotina diária de seus usuários.
Principais Módulos:


Catalogação: Permite catalogar de acordo com as regras do Anglo
American Cataloguing Rules – AACR2 e da Classificação Decimal de
Universal – CDU



Circulação de Materiais: Controla o empréstimo de qualquer tipo de
documento com prazos e quantidades diferenciadas por categoria de
usuário.
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Emite relatórios e estatísticas referentes ao processo de empréstimo.



Empréstimo

 Empréstimo para consulta local;
 Empréstimo domiciliar;
 Reserva local;
 Renovação online.

4.7.7. Treinamentos

A Biblioteca da FPM oferece a seus usuários orientação quanto ao uso dos
recursos informacionais disponíveis, normalização bibliográfica conforme ABNT
e utilização do Sistema SolisGE para renovação de empréstimo e reserva on
line.

4.7.8.

Programa

de

Atendimento

a

Alunos

com

Necessidades

Educacionais Especiais

De acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do Ministério
de Educação, o Sistema de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários
com necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação,
mediante utilização de recursos diferenciados.

Auditiva: O atendimento às pessoas com necessidades educacionais auditivas
é realizado por um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no
período das 8h às 17h, ou sempre que necessário. A instituição disponibiliza
também o VLIBRAS para a comunidade acadêmica.
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Visual: Às pessoas com necessidades educacionais visuais, as Bibliotecas
disponibilizam o sistema DOSVOX, baseado no uso intensivo de síntese de
voz, que se destina a facilitar o acesso de deficientes visuais a
microcomputadores.

Física: A Biblioteca têm acesso adequado, com a utilização de rampas e pisos
táteis e os espaços internos foram redimensionados para facilitar o
deslocamento de cadeirantes.

4.7.9. Serviços

Aos usuários da Biblioteca são oferecidos os seguintes serviços:
 Elaboração de fichas catalográficas;
 Visitas guiadas à Biblioteca;
 Solicitação de artigos via COMUT ON-LINE (Programa de comutação
bibliográfica on-line)/SCAD.
 Levantamento bibliográfico

4.7.10. Periódicos Especializados, Indexados e Correntes

Possuímos assinatura de periódicos especializados, indexados e correntes, de
forma impressa ou informatizada, abrangendo as principais áreas temáticas,
distribuídos para o curso entre as principais áreas e a maioria deles assinados
nos últimos três anos e, no último ano também possuímos revistas e periódicos
específicos que passaram a fazer parte do acervo.

4.8. Laboratórios Didáticos de Formação Básica
O Curso de Engenharia Agronômica da FPM conta com laboratórios didáticos
em excelente quantidade para auxílio nos processos de ensino-aprendizagem,
quando é levado em consideração o número de vagas ofertadas. Todos os
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laboratórios da FPM possuem normas e regulamentos de utilização (POP Procedimento Operacional Padrão) que ficam disponibilizados aos usuários de
forma eletrônica e física (no próprio ambiente do laboratório) além de passarem
constantemente por manutenção periódica advinda de informações colhidas
com os próprios usuários e professores através dos questionamentos sobre a
estrutura física da IES realizados durante a aplicação dos questionários da
CPA, ou através de solicitações do Núcleo Docente Estruturante do curso,
devidamente aprovadas pelo seu colegiado .
O curso conta com os seguintes laboratórios em quantidade:
1 - Laboratório de Microscopia, Histologia, Citologia
3 - Laboratório de Informática
1 - Laboratório de Química e Bioquímica
1 – Laboratório de Física
Os laboratórios didáticos de formação básica implantados com suas
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de
maneira excelente, aos aspectos: adequação ao currículo, acessibilidade
plena, atualização de equipamentos e disponibilidade de insumos (o laboratório
apresentado foi construído dentro dos parâmetros curriculares do respectivo
curso, com acessibilidade plena tais como, espaço para cadeirante, softwares
para deficientes visuais, pisos táteis para acesso aos laboratórios, dentre
outros, além de atualização dos softwares e fornecimento de insumos pelos
setores específicos de maneira eficiente).

Laboratório de Microscopia, Histologia, Citologia:
Consiste de diversos equipamentos de microscopia além de lâminas suficientes
para o desenvolvimento de aulas práticas de Citologia, Histologia e
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Embriologia, além disto, possuem bancadas devidamente distribuídas para
uma boa divisão dos alunos por equipamento disponibilizado e conta com
recursos de vidrarias para o desenvolvimento das aulas em questão. Este
laboratório é climatizado por ar condicionado, possui ótima iluminação artificial
e natural e possui Datashow fixo no teto para auxiliar os usuários durante as
aulas.
Laboratório de Informática:
A Instituição dispõe de seis laboratórios de informática com máquinas novas
para atender às necessidades de pesquisa e consulta dos discentes, docentes
e técnicos administrativos. Estes laboratórios ficam disponíveis para os alunos
tanto no horário de aula quanto fora deste horário, sempre acompanhado pelos
monitores. Os laboratórios de informática da FPM possuem climatização por ar
condicionado, quadro branco, quadro de avisos e Datashow fixo no teto,
proporcionando maior conforto e possibilidades para seus usuários.
Laboratório de Química e Bioquímica
É um laboratório utilizado pelos docentes e alunos das disciplinas de Química e
Bioquímica, com espaço e materiais necessários para o desenvolvimento das
aulas práticas pertinentes a estas disciplinas.
Destaca-se a preocupação da IES com a acessibilidade aos laboratórios tanto
para cadeirante quando para portadores de deficiência visual durante a
utilização dos mesmos por membros da comunidade acadêmica que deles
necessitem, todas as máquinas possuem webcam com microfone e são
equipadas com software de acessibilidade como o DOSVOX e o VLIBRAS.
Laboratório de Física
Este laboratório possui os equipamentos que atendem a parte básica de física
do solos e a ementa da disciplina de Física, com total acessibilidade e
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equipamentos de ensaios técnicos, termodinâmicos e medidores distribuídos
em bancadas com climatização por ar condicionado, quadro branco, quadro de
avisos e Datashow fixo no teto, proporcionando maior conforto e possibilidades
para seus usuários.

Normas de Utilização dos Laboratórios de Informática
da FPM
A manutenção dos equipamentos é de responsabilidade direta do setor de
Tecnologia da Informação que faz a manutenção dos laboratórios de
informática quinzenalmente. A necessidade de reparos ou aquisição é
informada pelos monitores do laboratório, podendo ser também informada
pelos professores que utilizam o mesmo. O setor de Tecnologia da Informação
tem um prazo de quinze dias úteis para realizar as operações necessárias e
atender demais solicitações.
REGIMENTO DOS LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA
CAPITULO I
Da Finalidade
Art. 1º - O Laboratório de Informática da Faculdade Patos de Minas é
constituído a serviço dos alunos, professores, funcionários e comunidade local.
CAPÍTULO II
Do Pessoal
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Art. 2º - A administração dos Laboratórios se dá através do setor de
Tecnologia

da

Informação,

auxiliado

por

assistentes

contratados

ou

Estagiários;
Art. 3º - O Assistente de Laboratório deverá garantir, em conjunto com o setor
de Tecnologia da Informação, o funcionamento e execução dos serviços
técnicos e operacionais da estrutura, e o funcionamento contínuo da sala para
usos relacionados com educação e experiências práticas em geral;
Art. 4º - O Estagiário deverá auxiliar o setor de Tecnologia da Informação e o
assistente na manutenção e funcionamento do Laboratório.
CAPITULO III
Do Horário de Funcionamento
Art. 5º - O Laboratório deverá funcionar da seguinte forma:
I- segunda à sexta-feira das 08h00 às 22h30;
II- sábados das 08h00 às 12h00.
CAPÍTULO IV
Estrutura Operacional – Equipamentos e Reservas
Art. 6º - São oferecidos computadores contendo a infraestrutura necessária
para utilização durante aulas práticas conforme cursos na FPM e também para
uso em cursos de extensão e pós-graduação.
Art. 7º - A reserva dos Laboratórios, por parte dos professores, deverá ser
realizada com no mínimo três dias de antecedência à realização da aula. No
caso de instalação de novos softwares, esta antecedência deverá ser de sete
dias.
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Art. 8º - Cada disciplina terá um período máximo de antecedência para
marcação de aulas. Esta antecedência variável visa estabelecer um critério de
prioridade ao acesso ao laboratório, devendo, portanto, os professores das
disciplinas priorizadas utilizarem tal recurso para garantir o uso do laboratório.
Art. 9º - Só será permitida nova reserva após 8 (oito) dias corridos contados a
partir da última reserva feita pelo professor. Tal medida visa estabelecer um
rodízio entre os professores que utilizam os laboratórios. A reserva é realizada
através de agendamento no setor de Tecnologia da Informação caso haja
disponibilidade dos mesmos.
Art. 10º - Será garantida aos professores uma tolerância máxima de 15
(quinze) minutos de atraso para início das aulas práticas previamente
agendadas. Depois de decorrido essa tolerância, o laboratório será
considerado disponível para o uso e o agendamento será considerado como
não utilizado.
CAPÍTULO V
Usos - Finalidades e Público Alvo
Art. 11º - A utilização dos laboratórios por alunos dos cursos da Faculdade
Patos de Minas fora dos horários de aula limita-se às atividades relacionadas a
práticas e exercícios dos cursos aqui oferecidos, não sendo permitida então a
utilização para interesses particulares. Não será cobrada nenhuma taxa pelo
uso dos computadores a nenhum aluno de qualquer curso. O acesso só será
permitido para alunos previamente cadastrados em nossos sistemas e
matriculados na instituição.
Art. 12º - O uso por alunos em atividades não vinculadas às aulas regulares
(usos ocasionais) deve observar os horários de funcionamento bem como no
início das aulas. Os laboratórios deverão ser desocupados com 20 (vinte)

168

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

minutos de antecedência do início das aulas para organização e preparação
das atividades para os professores.
Art. 13º - O uso dos laboratórios por professores e pesquisadores fora dos
horários de aula estará autorizado mediante comunicação ao setor de
Tecnologia da Informação contendo o programa efetivo de uso por intermédio
de formulário padrão ou e-mail.
Art. 14º - A utilização dos laboratórios, por funcionários da FPM, para fins
estritamente administrativos, estará autorizada mediante disponibilidade de
equipamentos e comunicação formal, por memorando impresso, ao setor de
Tecnologia da Informação.
Art. 15º - O serviço de acesso à Internet ficará autorizado e disponibilizado,
quando relacionado a atividades de caráter eminentemente educativas e que
tenham relação com os conteúdos programáticos dos cursos oferecidos na
instituição. Acessos a sites pornográficos e o uso de mecanismos fraudulentos
contra a estrutura (vírus, sniffers, entre outros) serão criteriosamente banidos e
podem

desencadear

processos

punitivos

e/ou

suspensivos

junto

às

Coordenações de Cursos, Coordenação Acadêmica e Direção Geral da
Instituição.
Art. 16º - A utilização dos laboratórios de forma indevida e, aqui não
destacada, será tratada pela Coordenação Acadêmica.
Art. 17º - Os acessos a internet são auditados ficando a critério da instituição
verificar quais sites o aluno acessou, caso os links acessados caracterize
“utilização indevida”, o aluno poderá ser punido conforme Regimento da IES.
Art. 18º - Todo usuário é responsável pelo seu login e senha, bem como por
qualquer acesso, adulteração ou utilização de sua senha, portanto, login e
senha são de uso individual e intransferível. Sob suspeita de sua senha ter sido
descoberta por terceiros, providenciar comunicação imediata para substituição.
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Nenhuma senha é trocada ou alterada por telefone, não existe suporte
telefônico externo.
Art. 19º - Cada usuário, ao término de suas atividades, deverá efetuar o log-off
(finalizar o sistema), no intuito de evitar que seu login e senha sejam utilizados
por pessoas não autorizadas.
CAPÍTULO VI
Das Proibições
Art. 20º - É proibido a entrada nas salas laboratoriais portando qualquer tipo de
líquidos, alimentos, cigarros, balinhas e chicletes.
Art. 21º - É proibida a instalação de programas que objetivem o mau
funcionamento dos equipamentos e o mau uso dos equipamentos implicarão
em punições ou suspensões conforme determinação do Regimento Interno da
IES.
Art. 22º - É proibido ligar ou desligar os seguintes dispositivos: estabilizador de
tensão, nobreak, servidores, impressoras e os aparelhos de ar condicionado,
senão por pessoas autorizadas.
Art. 23º - É proibido a todos os usuários copiar os softwares existentes nos
laboratórios, bem como seus discos de instalação, exceto aqueles que são de
Domínio Público, Shareware ou Demonstrativos.
Art. 24º - Qualquer utilização que não conste nos itens enumerados deste
documento será desautorizada.
Art. 25º - Os casos não previstos neste Regulamento serão resolvidos pelo
Regimento Interno da FPM.
Art. 26º - Revogam-se as disposições em contrário.
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Art. 27º - Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação

4.9. Laboratórios Didáticos de Formação Específica e
Áreas Experimentais.
Os laboratórios Didáticos de Formação Específica do curso de Engenharia
Agronômica da FPM são:
1. Laboratório Externo Multidisciplinar – Campus Experimental II – Destilaria
Leblon

1. Laboratório de Topografia e Geoprocessamento

1. Laboratório de Solos, Irrigação e Fitotecnia
1. Laboratório de Sementes – TAS

1. Laboratório de Microbiologia e Fisiologia Agrícola

1. Laboratório de Zoologia e Entomologia

4.9.1. Boas Práticas de Laboratório Específicos da Agronomia da Fpm

Boas práticas de laboratório (BPL) são ações que visam a diminuição de riscos
em ambiente laboratorial. São normas de conduta de trabalho que objetivam a
segurança individual e coletiva, além da reprodutibilidade metodológica e
resultados obtidos. Todas as aulas no laboratório, independentemente do
número

de

alunos,

deverão

ser

acompanhadas

por

um

DOCENTE

responsável, o qual deverá possuir competências para tal.
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4.9.2. Recomendações Gerais para todos os Laboratórios da Agronomia
FPM

# Os usuários devem planejar as ações antes de se dirigir ao ambiente:
necessidades de reagentes, materiais e outros. Checar as propriedades físicoquímicas dos reagentes, seus riscos e cuidados de manipulação.

# Reservar o uso do laboratório antecipadamente, de acordo com o modelo
proposto pelo laboratório.

# Não é permitido utilizar o laboratório ou qualquer sala para fins pessoais ou
qualquer outro tipo de atividade que não seja experimental.

# Durante o desenvolvimento das aulas práticas não é permitido aos alunos
transitarem de um laboratório a outro sem prévia autorização do professor
responsável pela aula.

#

O

acesso

à

sala

de

reagentes

é

restrito

aos

ESTAGIÁRIOS,

LABORATORISTA e PROFESSORES. A sala de reagentes deverá ficar
permanentemente fechada.

# O usuário de laboratório deve adotar sempre uma atitude atenciosa,
cuidadosa e metódica no que faz.

# Respeitar os avisos de segurança, as indicações de perigo e demais
informativos sobre normas de uso e comportamento existentes no laboratório.

# Em nenhuma hipótese o laboratório pode ser deixado vazio com janelas ou
portas destrancadas.
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# É proibido retirar equipamentos do laboratório sem autorização do
responsável pelo respectivo bem patrimonial.

# Não utilizar as estufas do laboratório de análise para aquecer alimentos.

# Não retirar/trocar equipamentos, materiais e mobiliário de sua posição
original sem autorização do responsável pelo laboratório.

# Os principais EPIs são: jaleco, luvas, máscara, touca e óculos de proteção
facial.

# Lavar as mãos antes e depois das atividades.

# Utilizar jaleco sempre, e apenas, dentro do laboratório.

# Utilizar sempre sapato fechado.

# Manter os cabelos presos.

# Manter as unhas curtas e limpas.

# Não atender celular quando estiver dentro do laboratório.

# Não comer, beber, preparar alimentos ou utilizar cosméticos no laboratório.

# Evitar levar as mãos à boca, nariz, cabelo, olhos e ouvidos no laboratório.

# Não usar colar, anéis, pulseiras, brincos e piercing dentro do laboratório.

# Sempre usar luvas ao manipular materiais potencialmente infectantes.
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# Não manipular objetos de uso coletivo como, por exemplo, maçanetas e
telefone, enquanto estiver usando luvas.

# O ideal é não usar lentes de contato no laboratório, mas caso seja
necessário, não manipulá-las e utilizar óculos de proteção.

# Evitar trabalhar sozinho no laboratório.

# Caso for trabalhar sozinho, qual o procedimento? Informar horário de
entrada, provável saída e anunciar-se quando da real saída do ambiente.

# Tomar cuidados especiais com produtos inflamáveis, tóxicos, explosivos,
agentes oxidantes e corrosivos. Havendo a necessidade de transporte destes,
deve ser feito com duas mãos (uma mão embaixo e uma na lateral). Deve-se
redobrar a atenção ao manipular esses produtos e não os transportar junto com
outros objetos.

# Não se exponha a radiação UV, IV ou de luminosidade muito intensa sem a
proteção adequada.

# Feche todas as gavetas e portas que abrir.

# Manter o ambiente limpo e higienizado.

# Identificar e armazenar corretamente os produtos químicos.

# Lavar toda o material utilizado após realização de qualquer atividade.

# Identificar materiais referentes a experimentos que estejam armazenados em
qualquer ambiente do laboratório (nome, orientador, telefone, data do
armazenamento).
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# Apagar qualquer identificação que tenha sido feita em vidrarias após o uso.
Situar e manter equipamentos de risco (ex. autoclave, botijão de nitrogênio
líquido) em área segura.

# Manter fichas de informações de segurança de produtos químicos em local
visível e de fácil acesso.

# Utilizar armários próprios para guardar objetos pessoais.

# Manter o laboratório bem iluminado.

# Observar a identificação da voltagem das tomadas.

# Usar corretamente os equipamentos, conforme recomendações do
fabricante.

# Pipetar usando pipetadores automáticos, manuais ou peras de borracha.
Nunca com a boca.
# Saber onde ficam os EPC‟s (equipamentos de proteção coletiva) e como
utilizá-los.

# Utilizar cabine de segurança biológica sempre que manipular materiais que
precisem de proteção contra contaminação.

# O preparo de reagentes e uso dos equipamentos deve ser inspecionado por
um responsável (professor(a) responsável pelo laboratório ou mestrando(a)
/doutorando(a) designado por este, ou professor(a) orientador(a) caso o
acadêmico(a) seja de outro curso do Campus).
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# Quando houver preparo de soluções estas deverão apresentar rótulo
identificando a composição, a data e a concentração.

# Descartar materiais e resíduos em local adequado.

# Jogue papéis usados e materiais inservíveis na lata de lixo somente quando
não representar risco para as pessoas ou meio ambiente.

# Ao terminar o conteúdo de uma embalagem de reagente, avisar o
responsável pelo laboratório, para controle de estoque.

# Ao sair do ambiente, desligar todos os equipamentos, exceto aqueles que
necessitam permanecer ligados em função da sua pesquisa (ex: bomba
câmara de Richards e estufa de solos); verificar se torneiras estão
corretamente fechadas, trancar portas, apagar as luzes e desligar o arcondicionado.

4.9.3. Higienização de Materiais e Equipamentos da Agronomia FPM

# A lavagem dos materiais utilizados pode ser realizada com o uso de uma
esponja, sabão e água.

# Todo material deve ser lavado imediatamente após o uso e armazenado após
a eliminação da água de lavagem.

# As cubas das pias devem estar devidamente higienizadas (sem resíduos) e
as bancadas devem estar limpas e secas.

# Panos de limpeza, atilhos e panos utilizados para saturação de amostras
indeformadas de solo também devem ser lavados com água e sabão, sendo
responsabilidade do usuário limpá-los.
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# Caso haja resíduos de solo no chão, este deve ser varrido e descartado no
coletor “SOLO”.

# Materiais metálicos utilizados em campo como marretas, pás, cilindros para
coleta de amostras indeformadas de solo, castelos, dentre outros, devem ser
imediatamente lavados após o uso e secos com pano para evitar que oxidem.

# Evitar atritos e fricção desnecessária da superfície de materiais que riscam e
desgastam.

4.9.4. Descarte de Produtos
# Deve ser realizado em sacos plásticos tipo 1 (branco), totalmente fechado,
sem a ocorrência de abertura ou rompimento.

# Material contaminado deve ser devidamente acondicionado e destinado à
autoclavagem, para serem descontaminados.

# Os sacos devem ser identificados com o laboratório de origem, técnico
responsável e data do descarte.

# Material perfurocortante devem ser descartados em recipientes apropriados e
devidamente identificados.

# O material deve ser identificado com o laboratório de origem, técnico
responsável, data do descarte e indicação de material perfurocortante.

# Para o descarte de produtos químicos é importante observar o grau de
toxicidade e não misturar os resíduos de diferentes naturezas e composições.
No armazenamento, devem ser consideradas as compatibilidades entre os
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produtos químicos. A lista de Incompatibilidade pode ser consultada no
Apêndice A do arquivo PDF ou, ao final desta página.

4.9.5. Acesso, Permanência e Saída dos Laboratórios da Agronomia FPM

# O acesso aos visitantes será permitido somente mediante autorização e após
receberem as instruções de segurança do ambiente laboratorial.

# É proibida a permanência de discentes nos laboratórios fora do horário de
expediente da equipe técnica, bem como em finais de semana e feriados.

# Exceções serão admitidas apenas quando o orientador acompanhar o
discente durante a realização de suas atividades ou o discente apresentar
autorização; para utilização do laboratório, nestes termos, deverá ser
preenchida uma autorização de uso do laboratório (modelo disponibilizado pelo
laboratório).

# Este documento deverá ser entregue ao responsável pelo laboratório para
arquivamento.

# Antes de sair do laboratório, remover todo o equipamento de proteção
incluindo luvas e jaleco; não visitar as áreas públicas e comuns (banheiros,
cantina, bibliotecas ou corredores) utilizando EPIs.
CAMPUS EXPERIMENTAL 01 – PADRE ALMIR

Campus Experimental 01, ou Site 01 é nossa área central com 6 hectares de
campos abertos onde iniciamos as pesquisas com forrageiras em 2018.
Localizada no centro da cidade de Patos de Minas, a FPM iniciou o processo
de manejo ambiental com ato autorizativo junto aos órgãos competentes: IEF e
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Prefeitura Municipal de Patos de Minas para executarmos atividades
agronômicas na área.

Este campus como núcleo de pesquisa, extensão e ensino, atende as
seguintes diretrizes curriculares:

1. Produção Vegetal
2. Olericultura
3. Fitotecnia
4. Fitopatologia
5. Silvicultura
6. Sustentabilidade e Meio Ambiente
7. Melhoramento Genético
CAMPUS EXPERIMENTAL 02 – DESTILARIA LEBLON

A DESTILARIA DE CACHAÇA MAISON LEBLON INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA,

pessoa

JURÍDICA

de

direito

PRIVADO,

portador

do

CNPJ:

03.564.586/0001-05, Inscr. Est.: 480.061.514.0054; Zona Rural de Patos de
Minas - MG, CEP. 38.706-328, Cx. Postal 221, na cidade de Patos de Minas
MG é nossa parceira conveniada, empresa pertencente ao Grupo Bacardi,
onde desenvolvemos pesquisas desde 2011 e é nosso Site 02.

Hoje considerada a Cachaça de Alambique mais exportada e premiada do
Brasil, a empresa oferece aos nossos acadêmicos uma ampla área de
promoção do ensino, pesquisa e extensão, sendo elas:

São descritas abaixo as Áreas disponibilizadas e suas atribuições para o Curso
de Engenharia Agronômica:
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01 - ÁREA SITE: Área da Agroindústria com 15ha (Quinze Hectares) com
as linhas:

a. Fruticultura
b. Olericultura
c. Mecanização
d. Automação
e. Meio Ambiente
f. Saúde e Segurança do Trabalho
g. Agricultura de Precisão
h. CQT – Controle de Qualidade Total
i. Processamento de Produtos Agropecuários
j. Fitotecnia
k. Fitopatologia
l. Agroindústria
m. Armazenamento
n. Irrigação
o. Tratamento de Efluentes
p. Bioestatística
q. Sistemas de Produção
02 – ÁREA 02 – Fazenda Barreiro 20ha(Vinte Hectares): Com as mesmas
linhas da Área 01.
03 – ÁREA 03 – Reserva Florestal 07ha (Sete hectares).

a. Estudo de Fauna
b. Estudo de Flora
c. Avaliações Ambientais e Preservação
d. Silvicultura
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CAMPUS EXPERIMENTAL 03 – VALE NATIVO – Viveiro de Mudas
Florestais

O Viveiro Vale Nativo é o nosso Site 03, sendo uma área de 02 hectares com
estrutura para produção e comercialização de mudas. Mudas nativas, frutíferas
e paisagísticas. Localizado na periferia de Patos de Minas a área está as
margens da RODOVIA MGT-354 / KM 179 - SN – DISTRITO INDUSTRIAL II
38706-731 Patos de Minas - MG (34) 3822-0934. Este campus como núcleo de
pesquisa, extensão e ensino, atende as seguintes diretrizes curriculares:

1. Gestão e Administração Rural
2. Produção e Tecnologia de Sementes e Mudas
3. Meio Ambiente e Sustentabilidade
4. Fitotécnica
5. Irrigação
6. Fertilidade de Solo e Nutrição de Plantas
7. Entomologia Agrícola
8. Experimentação Agrícola

4.10. Laboratórios de Ensino para a Área da Saúde
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC
e nas DCN. NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, o mesmo Não se Aplica.

4.11. Laboratórios de Habilidades
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC.
NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, o mesmo Não se Aplica.
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4.12. Unidades Hospitalares e Complexo Assistencial
Conveniados
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC.
NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, o mesmo Não se Aplica.

4.13. Biotérios
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplado no PPC.
NSA para os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, o mesmo Não se Aplica.

4.14.

Processo

de

Controle

de

Produção

ou

Distribuição de Material Didático
Os conteúdos trabalhados nos cursos que são oferecidos pela FPM foram
selecionados a partir da filosofia, princípios, objetivos e metas a serem
alcançados e adequar-se-ão à natureza específica de cada curso oferecido e
definido pelo trabalho conjunto da Coordenação com o corpo docente dos
cursos oferecidos. Para isso foi firmado contrato com o Grupo A (SAGAH), o
qual disponibiliza o conteúdo digital e o sistema informatizado (plataforma) para
a oferta das disciplinas na modalidade EaD do curso.
Este trabalho conjunto encaminha a vida acadêmica, planejando os diferentes
conteúdos programáticos, para que venham conferir uma base sólida de
sustentação ao plano evolutivo da construção de conhecimentos, habilidades,
hábitos, atitudes e valores, em cada um dos cursos que serão oferecidos pela
faculdade.
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Para isso, dentro de uma orientação global, toma como base as Diretrizes
Curriculares e os Padrões de Qualidade referentes a cada curso, bem como
informações conceituais, reflexões e discussões levadas a efeito em reuniões e
eventos de cada uma das áreas. O planejamento do ensino-aprendizagem
constitui-se em um dos processos pedagógico-administrativos de singular
importância na organização, sendo que, a partir da sua concretização prática
nas salas de aulas e outros ambientes especiais, poderão ser alcançados os
objetivos, as metas propostas para cada curso e concretizada a missão
institucional. Este processo é realizado por meio de reuniões regulares, onde a
decisão consensual é a tônica adotada, considerando os seguintes aspectos:
• O desenvolvimento das potencialidades educativas e afetivas que se quer
construir como perfil de saída;
• Deve ser funcional, aplicável à profissão, ajustado à instituição, ser atualizado
técnica e cientificamente;
• Deve ser flexível, permitindo e ajustando-se às particularidades dos alunos,
prevendo saídas e permitindo a integração com conteúdos afins;
• Deve estar coerente a partir dos objetivos e competências propostos e
também com a formação do profissional em questão;
• Atualidade, alcançada por meio da constante busca de novos conhecimentos;
• Contribuição social, com vistas a atender às necessidades da sociedade local,
regional e nacional;
• Interdisciplinaridade dos conteúdos, possibilitando a compreensão do
conteúdo a partir de diversas perspectivas;
• Integração vertical e horizontal dos conteúdos, possibilitando não apenas a
compreensão da sequência lógica dos conteúdos ao longo do curso, mas
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também a interligação entre as diversas áreas de conhecimento dentro de um
todo complexo.
Na Educação a distância os processos de ensinar e de aprender não
acontecem de forma simultânea e nem em espaços necessariamente
compartilhados por alunos e professores, as propostas de ensino na
modalidade a distância são mediadas por meio de materiais didáticos.
O material didático, tanto do ponto de vista da abordagem do conteúdo, quanto
da forma, é concebido de acordo com os princípios epistemológicos,
metodológicos e políticos explicitados no Projeto Pedagógico de Curso, de
modo a facilitar a construção do conhecimento e mediar a interlocução entre
aluno e professor, devendo passar por rigoroso processo de avaliação prévia
(pré-testagem), com o objetivo de identificar necessidades de ajustes, visando
o seu aperfeiçoamento.
Todo os materiais educacionais e atividades propostas serão baseadas nas
melhores práticas pedagógicas encontradas no mercado, com a compreensão
de que o desenvolvimento do material didático, deve ter critérios estruturados,
para que os projetos pedagógicos atendam aos requisitos de formação
exigidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais respectivas, e que também
possam expressar o pensamento da Instituição quanto, à cultura, à ciência e à
formação profissional cidadã.
Os materiais didáticos (audiovisual e escrito), serão introduzidos para o
ambiente virtual de aprendizagem. Esse ambiente virtual possui livros digitais,
vídeo aulas, e conteúdos complementares que possibilitam o estudo e
desenvolvimento das atividades acadêmicas que facilitam o processo ensinoaprendizagem. Ressalta-se ainda que o material didático fornecido pelo Grupo
A (SAGAH) possui plano de contingência bem estabelecido para que o fluxo de
informações não seja interrompido.
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4.15. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas e
arbitragem,

negociação,

conciliação,

mediação

e

atividades jurídicas reais.
Obrigatório para Cursos de Direito, desde que contemplado no PPC. NSA para
os demais cursos.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, o mesmo Não se Aplica.

4.16. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP).
A Faculdade Patos de Minas está regularmente registrada com o Comitê de
Ética em Pesquisa com Seres Humanos, registrado no CONEP pelo Ofício
Circular 146/2016/CONEP/CNS/MS.

As atividades inerentes às pesquisas desenvolvidas institucionalmente, e por
instituições parceiras, são aprovadas e subsidiadas por esse comitê
supracitado.

4.17. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA).
Avalia a ética dos protocolos de pesquisas e ensino envolvendo animais,
material orgânico e dados deles oriundos, objetivando defender os interesses
dos sujeitos das pesquisas em sua integralidade e dignidade de acordo com as
diretrizes legais e normativas do Conselho Nacional e Controle de
Experimentação Animal (CNCEA) e outros diplomas legais e normativos que
vierem a ser promulgados.
O CEUA – FPM é credenciado no Conselho Nacional e Controle de
Experimentação Animal (CNCEA), o que pode ser constatado através do
CIAEP Nº 01.0486.2017 – DATA (DOU) 14/08/2017.
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4.18. Ambientes Profissionais Vinculados ao Curso.
Exclusivo para cursos a distância com previsão no PPC de utilização de
ambientes profissionais.

Por se tratar de Curso de Engenharia Agronômica, o mesmo Não se Aplica.

ANEXO I
DOCENTES: CARACTERÍSTICAS
DOCENTE
DANIELA CRISTINA SILVA BORGES

TITULAÇÃO

REGIME DE
TRABALHO

DOUTORA

PARCIAL

GUILHERME THYAGO S. FERNANDES

MESTRE

HORISTA

GUILHERME VASCONCELOS

MESTRE

PARCIAL

HUGO CHRISTIANO SOARES MELO

DOUTOR

PARCIAL

LUCIANA DE ARAÚJO MENDES SILVA

DOUTOR

PARCIAL

MARCELO DE ALMEIDA REIS

DOUTOR

PARCIAL

MARIA CÉLIA DA S. GONÇALVES

DOUTORA

PARCIAL

MILTON CESAR JUNIOR SOARES

MESTRE

PARCIAL

PEDRO HENRIQUE DE CASTRO BORGES

MESTRE

PARCIAL
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PRISCILA LOIRE DA SILVA

MESTRE

PARCIAL

RAQUEL REZENDE ROCHA

ESPECIALISTA

PARCIAL

ROSANA MENDES MACIEL MOREIRA

MESTRE

HORISTA

SAMUEL LUAN PEREIRA

MESTRE

PARCIAL

SAULO GONÇALVES PEREIRA

DOUTOR

PARCIAL

WILLYDER LEANDRO ROCHA PERES

MESTRE

INTEGRAL

TUTORES: CARACTERÍSTICAS
DOCENTE

TITULAÇÃO

ERNANE JÚNIOR DA SILVA REIS

ESPECIALISTA

REGIME DE
TRABALHO
HORISTA

ANEXO II
Matriz Curricular do Curso de Engenharia Agronômica FPM
1º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Matemática

80

PRESENCIAL

Fundamentos da Química

40

PRESENCIAL

Introdução Agronomia

40

PRESENCIAL

Geometria Analítica e Álgebra Linear

60

PRESENCIAL

Língua, Comunicação e Investigação

80

DIGITAL

Projeto de Integração e Extensão I

40

PRESENCIAL

Total

340

2º Período
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Disciplinas

C/H

OFERTA

Física I

80

PRESENCIAL

Química Aplicada

80

PRESENCIAL

Desenho Gráfico

80

PRESENCIAL

Inovação e Criatividade

80

DIGITAL

Projeto de Integração e Extensão II

40

PRESENCIAL

Total

360

3º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Ética e Formação Humanística

80

DIGITAL

Topografia

80

PRESENCIAL

Biologia Celular Agrícola

80

PRESENCIAL

Bioestatística Agrícola

40

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão III

40

PRESENCIAL

Total

320

4º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Optativa I

80

DIGITAL

Construções Rurais

80

PRESENCIAL

Geoprocessamento

40

PRESENCIAL

Microbiologia Agrícola

80

PRESENCIAL

Química Orgânica, Inorgânica e Analítica

80

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão IV

40

PRESENCIAL

Total

400
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5º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos

80

PRESENCIAL

Bioquímica

80

PRESENCIAL

Hidráulica

40

PRESENCIAL

Gestão e Administração Rural

40

PRESENCIAL

Zoologia Agrícola

40

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão V

40

PRESENCIAL

Total

320

6º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Genética Agrícola

80

PRESENCIAL

Meteorologia Agrícola

80

PRESENCIAL

Ecologia

40

PRESENCIAL

Armazenamento de Grãos

40

PRESENCIAL

Botânica

40

PRESENCIAL

Entomologia Agrícola I

40

PRESENCIAL

Forragicultura

40

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão VI

40

PRESENCIAL

Total

400

7º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Microbiologia Agrícola Avançada

40

PRESENCIAL

Silvicultura

40

PRESENCIAL

Melhoramento Genético

60

PRESENCIAL
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Entomologia Agrícola II

80

Hidrologia, Recursos Hídricos e Manejo e
Conservação de Solos
Projeto de Integração e Extensão VII

40
40

Total

PRESENCIAL
PRESENCIAL

PRESENCIAL

300

8º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Fisiologia Vegetal

60

PRESENCIAL

Máquinas e Implementos Agrícolas

80

PRESENCIAL

Optativa II

40

PRESENCIAL

Optativa III

40

PRESENCIAL

Fitopatologia Geral

40

PRESENCIAL

Agricultura I

40

PRESENCIAL

Plantas Daninhas e Herbicidas

40

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão VIII

40

PRESENCIAL

Total

380

9º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas

80

PRESENCIAL

Fitopatologia Agrícola

80

PRESENCIAL

Agricultura II

40

PRESENCIAL

Nutrição de Ruminantes e Monogástricos

40

PRESENCIAL

Trabalho de Curso

40

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão IX

40

PRESENCIAL

Total

320
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10º Período
Disciplinas

C/H

OFERTA

Produção e Tecnologia de Sementes

40

PRESENCIAL

Irrigação e Drenagem

40

PRESENCIAL

Estágio Supervisionado

200

PRESENCIAL

Seminário Trabalho de Curso

40

PRESENCIAL

Projeto de Integração e Extensão X

40

PRESENCIAL

Total

Disciplinas Optativas

360

Carga Horária

Optativa I
Empreendedorismo e Sustentabilidade

80

Diversidade Cultural e Social

80

Educação Ambiental

80

Optativa II
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais

40

Tecnologia Pós Colheita

40

Paisagismo e Plantas Ornamentais

40

Optativa III
Cultura Afrodescendente e Indígena

40

Direitos Humanos

40

Perícia e Avaliação Imobiliária Rural

40

Total

3.500 horas

Atividades Complementares

100 horas

Total Geral em Hora Relógio

3.600 horas
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ANEXO III
EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA
1º PERÍODO
Disciplina
Matemática – 80 horas
Ementa:
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O corpo dos números reais. Sequências numéricas. Séries numéricas. Limite
de funções. O conceito de derivada. O conceito de integral. Conjuntos
numéricos. Funções elementares. Números complexos. Funções polinomiais.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DANTE, L. R. Matemática: contexto e aplicações. 5.ed. São Paulo: Ática,
2011.
IEZZI, G. et al. Fundamentos de matemática elementar 1: conjuntos,
funções. 9.ed. São Paulo: Atual, 2013
ZILL, Dennis G., CULLEN, R. Matemática Avançada para Engenharia.
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011. [MB].

Bibliografia Complementar [MB]:
FAINGUELERNT, E. K., NUNES, K. A. Matemática: práticas pedagógicas
para o ensino médio. Porto Alegre: Penso, 2012.
LAPA, N. Matemática aplicada: uma abordagem introdutória. São Paulo:
Saraiva, 2012.
VIEIRA SOBRINHO, J. D. Matemática Financeira: Edição Compacta, 3.ed.
São Paulo: Atlas, 2004.
SULLIVAN, M. Matemática Finita: Uma Abordagem Aplicada. 11. ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013.
GOLDSTEIN, L. et al. Matemática aplicada economia, administração e
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contabilidade. 12.ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.

Disciplina
Fundamentos da Química – 40 horas
Ementa:
Fundamentos de Química Geral. Unidades de medidas. Estrutura atômica.
Tabela Periódica e Propriedades. Ligações Químicas. Funções Inorgânicas.
Reações Inorgânicas. Balanceamento de Reações Químicas. Lembrando
que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
MAHAN, B. H; MYERS, R. J; Química. Um Curso Universitário. 4 ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 1995.
RUSSELL, J.B. Química geral. 2. ed. São Paulo: Pearson Makron Books,
2008.
BROWN, L. S., HOLME, T.A. Química geral aplicada à engenharia 3.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB] :
JESPERSEN, N D.; HYSLOP, A.; BRADY, J.E.

Química: a natureza

molecular da matéria vol. 1. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.
CHANG, R. Química Geral. Porto Alegre: ArtMed, 2010.
ROSENBERG, J. L., EPSTEIN, L. M., KRIEGER, P. J. Química Geral. 9.ed.
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Porto Alegre: Bookman, 2013.
SILVA, E. L.; BARP, E. Química Geral e Inorgânica: Princípios Básicos,
Estudo da Matéria e Estequiometria. São Paulo: Érica, 2014.
KOTZ, J. C. et al. Química Geral e Reações Químicas v.1. 3. ed. São
Paulo: Cengage Learning 2016.

Disciplina
Introdução Agronomia – 40 horas
Ementa:
Apresentação da disciplina, seus objetivos, programa e normas. Estrutura do
Curso (currículo, linhas curriculares, departamentos). Perfil profissional.
Informação profissional (áreas de atuação e desempenho profissional, as
exigências de formação e de conduta, perspectivas). A profissão do
Engenheiro Agrônomo: atribuições, regulamentações, inserção social, ética
profissional. Agricultura, desenvolvimento e meio ambiente. Noções sobre a
evolução recente e a realidade atual da agricultura brasileira; assim como
com os debates sobre a perspectiva para essa agricultura. Formação dos
Solos, Intemperismo, Diagênese, Litificação, Cultivo Convencional, Cultivo
Mínimo e Plantio Direto; Introdução a manejo e conservação de solo e água.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 4.ed. São Paulo: Atlas,
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2013. (6.ed. 2022 – MB)
CHADDAD, F. Economia e Organização da Agricultura Brasileira. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2017.
COSTA, A. J. O. Agricultura Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
ZUIN, L. F. S.; QUEIROZ, T. R. (coord.) Agronegócios Gestão, Inovação e
Sustentabilidade. .ed. São Paulo Saraiva,

.

TAVARES, M.F.F. et al. Introdução à agronomia e ao agronegócio. Porto
Alegre: SAGAH, 2018.
GOIS, E.H.B. et al Agricultura especial Porto Alegre: SAGAH, 2022.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M.F.; CALEMAN, S.M.Q. (orgs). Gest o de
sistemas de agronegócios. São Paulo: Atlas, 2015.
BERTOLLO, M. et al. Geografia agrária Porto Alegre: SAGAH, 2020.

Disciplina
Geometria Analítica e Álgebra Linear – 60 horas
Ementa:
Sistemas de equações lineares. Espaços vetoriais. Transformações lineares.
Autovalores e autovetores. Geometria Analítica Plana: Vetores, Reta,
Circunferência, Elipse, Parábola, Hipérbole, Mudança de Coordenadas.
Geometria Analítica Espacial: Vetores, Reta, Superfícies, Quádricas,
Mudança

de

Coordenadas.

Classificação

de Cônicas e Quádricas.

Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
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vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DANESI, M. M.; SILVA, A.R.R.; PEREIRA JUNIOR, S.A.A. Álgebra linear.
Porto Alegre: SAGAH, 2019. [MB]
LIMA, E.L. Geometria analítica e álgebra linear. 2.ed. Rio de Janeiro:
IMPA, 2015
JULIANELLI, J.R. Cálculo vetorial e geometria analítica. Rio de Janeiro:
Ciência Moderna, 2008.

Bibliografia Complementar [MB]:
ZAHAN, M. Álgebra linear. São Paulo: Blucher, 2021.
SILVA, C.; MEDEIROS, E.C. Geometria analítica Porto Alegre: SAGAH,
2019.
ZILL, Dennis G., CULLEN, R. Matemática Avançada para Engenharia.
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
SANTOS, N. M. dos. Vetores e Matrizes uma Introdução a Álgebra Linear.
4.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
SULLIVAN, M. Matemática Finita: Uma Abordagem Aplicada. 11.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013.

Disciplina
Língua, Comunicação e Investigação – 80 horas
Ementa:
Noções de Metodologia Científica e os princípios teóricos e metodológicos no
contexto da Língua, Comunicação e Interpretação, além das normas
gramaticais, inclui a interpretação, compreensão e composição textuais.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
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buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
FÁVERO, L.L. Coesão e coerência textuais. 11. Ed. São Paulo: Ática,
2009.
MEDEIROS, J.B. Português Instrumental. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
(11.ed. 2021 – MB)
MOYSÉS, C. A. Língua Portuguesa. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2016. [MB].

Bibliografia Complementar [MB]:
ANTONIASSI JÚNIOR, G. (org.) Manual de metodologia científica. 2.ed.
Patos de Minas: Faculdade Patos de Minas-FPM, 2020.
CORTINA, A. et al. Fundamentos Da Língua Portuguesa Porto Alegre:
SAGAH, 2018.
AIUB, T. (org) Português Práticas De Leitura E Escrita Porto Alegre Penso,
2015.
ALMEIDA, A.F.; ALMEIDA, V.S. Português básico: gramática, redação,
texto. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MARTINS, D.S.; ZILBERKNOP, L.S. Português Instrumental. 30.ed. São
Paulo: Atlas, 2019.

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão I – 40 horas
Ementa:
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Fundamentos para trabalhos em equipe, orientações para elaboração de
cronograma agrícola, estudo de viabilidade, lista de materiais e definições de
metodologia e procedimentos rurais. Instruções para elaboração, execução e
apresentação de projetos técnicos que integrem os conteúdos abordados no
primeiro semestre do Curso de Agronomia. Elaboração de um projeto
acompanhado de relatório final e apresentação, que considere as
características de aplicações de introdução ao Curso de Engenharia
Agronômica da FPM. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 4.ed. São Paulo: Atlas,
2013. (6.ed. 2022 – MB)
CHADDAD, F. Economia e Organização da Agricultura Brasileira. Rio de
Janeiro: Elsevier, 2017. (6)
COSTA, A. J. O. Agricultura Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
ZUIN, L. F. S.; QUEIROZ, T. R. (coord.)

groneg cios Gestão, Inovação e

Sustentabilidade. .ed. São Paulo Saraiva,

.

TAVARES, M.F.F. et al. Introdução à agronomia e ao agronegócio. Porto
Alegre: SAGAH, 2018.
GOIS, E.H.B. et al Agricultura especial Porto Alegre: SAGAH, 2022.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M.F.; CALEMAN, S.M.Q. (orgs). Gest o de
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sistemas de agroneg cios São Paulo Atlas,

.

BERTOLLO, M. et al. Geografia agrária Porto Alegre: SAGAH, 2020.

2º Período
Disciplina
Física I – 80 horas
Ementa:
Medição de vetores. Movimento em uma dimensão. Movimento em um plano.
Dinâmica da partícula. Trabalho e energia. Conservação da energia.
Conservação do momento linear. Colisões. Cinemática da rotação. Dinâmica
da rotação. Equilíbrio de corpos rígidos. Introdução ao estudo experimental
em física. Estudo experimental da cinemática. Estudo experimental da
dinâmica. Estudo experimental do calor. Oscilações. Gravitação. Estática
dos fluídos. Dinâmica dos fluídos. Ondas em meios elásticos. Ondas
sonoras. Temperatura. Calor e a primeira lei da termodinâmica. Teoria
cinética dos gases. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
HEWITT, P. G. Fundamentos de Física Conceitual. 12.ed. Porto Alegre:
Bookman, 2015. [MB]
VILLAS BOAS, N.; DOCA, R. H.; BISCUOLA, G. J. Tópicos de Física 2:
termologia, ondulatória, óptica. 18.ed. São Paulo: Saraiva, 2007.
CARRON, W. As faces da física. 3.ed. São Paulo: Moderna, 2006.
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Bibliografia Complementar:
CUTNELL, J. D.; JOHNSON, K.W. Física 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
KNIGHT, R. D. Física Uma Abordagem Estratégica v.1: mecânica,
gravitação, oscilações e ondas. 2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
BAUER, W.; WESTFALL, G.D., DIAS, H. Física para Universitários:
Relatividade, Oscilações, Ondas e Calor. Porto Alegre: AMGH, 2012.
TIPLER, P. A.; MOSCA, G. Física para Cientistas e Engenheiros v.1 Rio
de Janeiro: LTC, 2009.
JEWETT JR., J.W.; SERWAY, R. Física para Cientistas e Engenheiros:
Oscilações, ondas e termodinâmica. São Paulo: Cengage Learning Editores,
2013.

Disciplina
Química Aplicada – 80 horas
Ementa:
Cálculo Estequiométrico. Soluções. Leis empíricas dos gases. Teoria cinética
dos gases. Termodinâmica. Equilíbrio químico e iônico. Equilíbrio nos
sistemas heterogêneos. Propriedades coligativas. Cinética de reações
químicas. Eletroquímica, sistemas e propriedades. Cinética Química. Físicoquímica de superfícies. Técnicas de manuseio em laboratório e algumas
experiências envolvendo propriedades físicas Lembrando que o curso
apresenta como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que
deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma
romper com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito
das diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.
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Bibliografia Básica:
BROWN, L. S., HOLME, T.A. Química geral aplicada à engenharia 3.ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2021. [MB]
ATKINS, P.; JONES, L. Princípios de Química: questionando a vida
moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman 2006.
KOTZ, J. C.; TREICHEL, P. Química Geral e Reações Químicas v.1. 6 ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2009.

Bibliografia Complementar [MB]:
ZUMDAHL, S. S.; DECOSTE, D. J. Introdução à Química-Fundamentos
São Paulo: Cengage Learning Brasil, 2015.
CHANG, R. Química Geral: Conceitos Essenciais. 4.ed. São Paulo:
McGraw-Hill, 2010.
BORGNAKKE, C.; SONNTAG, R.E.

Fundamentos da termodinâmica.

2.ed. São Paulo: Blucher, 2018.
ATKINS, P. Físico-Química Fundamentos 6.ed. Rio de Janeiro: LTC Grupo
GEN, 2018.
ROSENBERG, J. L.; EPSTEIN, L. M.; KRIEGER, P. J. Química Geral. 9.ed.
Porto Alegre: Bookman, 2013.

Disciplina
Desenho Gráfico – 80 horas
Ementa:
Representar e ter noções básicas dos principais traços do Desenho Técnico,
como também estar afinado com as normas técnicas da ABNT. Tipos de
papel. Manejo de objetos de desenho. Material de Desenho; Normas
Técnicas; Linhas Técnicas; Caligrafia Técnica; Cortes e seções; Técnicas de
Cotagem; Aplicação de Escalas; Desenho Arquitetônico: planta-baixa,
situação,

cobertura

Desenho

de

Projetos

e

Instalações:

rede

de

abastecimento de água, luz e esgoto. Lembrando que o curso apresenta
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como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser
aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper
com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das
diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVA, R.P.T. Desenho técnico aplicado à engenharia. São Paulo:
Saraiva, 2021. [MB]
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 3. ed. Rio de
Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010.
FRENCH, T. E. VIERCK, C. J. Desenho técnico e tecnologia gráfica. 8.ed.
São Paulo: Globo, 2005

Bibliografia Complementar [MB]:
LEGGITT, J. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam
tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2004.
CURTIS, B. Desenho de Observação. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
YEE, R. Desenho Arquitetônico: Um Compêndio Visual de Tipos e
Métodos. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016
LEAKE, J. M.; BORGERSON, J. L. Manual de Desenho Técnico para
Engenharia: Desenho, Modelagem e Visualização. 2.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2015.
SILVA, A. et al. Desenho Técnico Moderno. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC,
2006.

Disciplina
Inovação e Criatividade – 80 horas
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Ementa:
Teorias da criatividade e inovação na dinâmica do pensamento criativo e
suas

características

individuais

e

influências

sociais

associado

ao

comportamento criativo com a finalidade de estimular a criatividade como
modos de pensar velhos modelos e transformando carreiras no novo modelo
globalizado. Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a
prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do
conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DORNELAS, J. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.
7.ed. São Paulo: Empreende, 2018.
TIGRE,

P.

Gestão

da

Inovação:

Uma

Abordagem

Estratégica,

Organizacional e de Gestão de Conhecimento. São Paulo: Grupo GEN 2006
BIO, S. Do Empreendedorismo ao “Empresadorismo”. Rio de Janeiro:
Alta Books, 2019. (MB)

Bibliografia Complementar [MB]:
DORNELAS, J. Empreendedorismo Fazendo acontecer: Livro do Aluno v.1. São Paulo: Empreende, 2020.
HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo: Plano de negócios em
40 lições. 2.ed.São Paulo: Saraiva, 2019
TEIXEIRA,

T.;

LOPES,

A.M.

Startups

e

inovação:

direito

no

empreendedorismo. 2.ed. Barueri: Manole, 2020.
NELSEN, J.; EMSER, D. Empoderar pessoas no ambiente de trabalho: 52
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estratégias baseadas nos princípios da disciplina positiva. 1. ed. São Paulo:
Manole, 2020.
TAJRA, S.; RIBEIRO, J. Inovação na prática: design thinking e ferramentas
aplicadas a startups. Rio de Janeiro: Alta Books, 2020.

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão II – 40 horas
Ementa:
Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no segundo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre a Zoologia Agrícola e/ou Desenhos gráficos, levando
em consideração a possibilidade de aplicação dos conteúdos dessas
disciplinas à carreira do Engenheiro Agrônomo. Lembrando que o curso
apresenta como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que
deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma
romper com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito
das diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
RUPPERT, E. E. Zoologia dos Invertebrados. 7.ed. São Paulo: Rocca,
2005.
SILVA, R.C. Extensão Rural. São Paulo: Érica, 2014. [MB]
MICELI, M. T.; FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 3. ed. Rio de
Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2010.

Bibliografia Complementar [MB]:
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LEGGITT, J. Desenho de arquitetura: técnicas e atalhos que usam
tecnologia. Porto Alegre: Bookman, 2004.
CURTIS, B. Desenho de Observação. 2. ed. Porto Alegre: AMGH, 2015.
YEE, R. Desenho Arquitetônico: Um Compêndio Visual de Tipos e
Métodos. 4.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
FRANSOZO, A. Zoologia dos Invertebrados. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
BRUSCA, R. C.; MOORE, W.; SHUSTER, S.M. Invertebrados 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.

3º Período
Disciplina
Ética e Formação Humanística – 80 horas
Ementa:
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Conceitos básicos de ética, moral e direito associado às noções de ética e
filosofia

na

promoção

da

formação

humanística

na

epistemologia

contemporânea em questão do sentido da vida; voltada para as discussões
das relações interpessoais do homem, a sociedade e o meio ambiente como
objetos do conhecimento. Dentro deste contexto, se torna essencial a
contextualização
relacionados

e articulação

aos

direitos

de

temas,

humanos,

problemas e

abordagens

multiculturalismo,

sociedade

internacional, identidade e relações étnico-raciais, proteção internacional dos
direitos

humanos

e

tribunais

internacionais,

que

propiciarão

um

fortalecimento da base de conhecimento inerente ao desenvolvimento de
uma formação ética e humanística sólida e permeável. Lembrando que o
curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais 6.
ed. São Paulo: Atlas, 2019. (MB)
NALINI, José Renato. Ética Geral e Profissional. 8. ed. São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2011.
SÁ, A.L. Ética profissional. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2015.

Bibliografia Complementar [MB]:
ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Bauro: Edipro, 2002.
OLIVEIRA, F. M.G. Direitos humanos. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo:
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Método: 2016.
LA TAILLE, Yves de Forma

o

tica do tédio ao respeito de si. Porto

Alegre: Artmed, 2009.
ARAKAKI, F.F.S.; VIERO, G.M. Direitos humanos. Porto Alegre: SAGAH,
2018.
MONDAINI M. Direitos Humanos. São Paulo: Edições 70 2020.

Disciplina
Topografia – 80 horas
Ementa:
Conceitos e instrumentos aplicados na Altimetria. Nivelamento geométrico e
trigonométrico. Traçados de curvas de níveis. Cálculo de volumes. Bacia de
Contribuição e secções transversais. Conceitos de Modelagem Numérica de
Terrenos - MNT. Introdução a Programas de Topografia. Introdução à Teoria
dos Erros. Noções básicas de Fotogrametria Aérea e Digital. Uso do GNSS
nos levantamentos topométricos. Conceitos básicos de Sistemas de
Informações Geográficas - SIG. Noções básicas de Sensoriamento Remoto SR. Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática
da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do
conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
McCORMAC, J. Topografia. 5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2010. (6.ed. 2016 –
MB)
COMASTRI, J. A.; TULER, J. C. Topografia: altimetria. 3.ed. Viçosa: UFV,
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2010.
ALBERTIN, R.M. et al. Geografia física do Brasil. Porto Alegre: SAGAH,
2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de topografia: edição especial.
Porto Alegre: SAGAH, 2016.
DAIBERT, J. D. Topografia técnicas e práticas de campo . ed. São Paulo
rica,

.

STEIN, R.T. et al. Cartografia digital e sensoriamento remoto Porto
Alegre: SAGAH, 2020.
CORREA, P.M. et al. Topografia e geoprocessamento. Porto Alegre:
SAGAH, 2017.
BORGES, A. C. Topografia. 3.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2013.

Disciplina
Biologia Celular Agrícola – 80 horas
Ementa:
Divisão celular. Cromossomos. Núcleo celular. Composição química da
célula. Ácidos nucléicos. Organelas celulares. Membranologia: envoltórios
celulares. Classificação dos seres vivos de acordo com o tipo celular.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.
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Bibliografia Básica:
JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia Celular e Molecular. 9.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2015.
DE ROBERTIS, E.M.F.; HIB, J. De Robertis, bases da biologia celular e
molecular. 4.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.
LODISH, Harvey, et al. Biologia Celular e Molecular. 7.ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2014. [MB].

Bibliografia Complementar [MB]:
ALBERTS, B. et al.

Biologia Molecular da Celula, 6.ed. Porto Alegre:

ArtMed, 2017.
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2. ed.
Porto Alegre: ArtMed, 2013.
WATSON, J. D. et al. Biologia molecular do gene. 7. ed. Porto Alegre:
Artmed, 2015.
REVIERS, B. Biologia e Filogenia das Algas. Porto Alegre: ArtMed, 2006.
ZAHA, A.; FERREIRA, H. B.; PASSAGLIA, L.P. Biologia Molecular Básica.
5.ed. Porto alegre: ArtMed, 2014.

Disciplina
Bioestatística Agrícola – 40 horas
Ementa:
Planejamento

do

experimento

e

interferências

a

respeito de

uma

determinada característica deste experimento: delineamento amostral;
tabulação e gráficos; medidas de tendência central e medidas de dispersão;
conceitos de probabilidade, comparação de médias e análise bivariada
(tabelas de contingência e regressão linear), incluindo conceitos de testes de
hipóteses. DBC E DIC. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
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exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
PAGANO, M. Princípios de bioestatística. 2. ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2015.
VIEIRA, S. Introdução a bioestatística. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008
PARENTI, T.; SILVA, J.S.F.; SILVEIRA, J. Bioestatística Porto Alegre:
SAGAH, 2017. [MB].

Bibliografia Complementar [MB]:
ARANGO, H. G. Bioestatística: Teórica e Computacional. 3.ed.. Guanabara
Koogan, 2009.
MONTGOMERY, D. C.; RUNGER, G. C.; HUBELE, N.F. Estatística
Aplicada à Engenharia 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2004.
NOVAES, D. V.; COUTINHO, C. Q.S. Estatística para educação
profissional e tecnológica. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2013.
ROSNER, B. Fundamentos de bioestatística. 8.ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2018.
CALLEGARI-JACQUES, S. M. Bioestatística: Princípios e aplicações. Porto
Alegre: ArtMed, 2003.

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão III – 40 horas
Ementa:
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Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no segundo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre Topografia, levando em consideração a possibilidade de
aplicação dos conteúdos dessa disciplina à carreira do Engenheiro
Agrônomo. Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a
prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do
conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender

todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVA, R.C. Extensão Rural. São Paulo: Érica, 2014. [MB]
COMASTRI, J. A.; TULER, J. C. Topografia: altimetria. 3.ed. Viçosa: UFV,
2010.
ALBERTIN, R.M. et al. Geografia física do Brasil. Porto Alegre: SAGAH,
2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de topografia: edição especial
Porto Alegre: SAGAH, 2016.
DAIBERT, J. D. Topografia: técnicas e práticas de campo . ed. São Paulo
rica,

.

STEIN, R.T. et al. Cartografia digital e sensoriamento remoto Porto
Alegre: SAGAH, 2020.
CORREA, P.M. et al. Topografia e geoprocessamento. Porto Alegre:
SAGAH, 2017.
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BORGES, A. C. Topografia. 3.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2013.

4º Período
Disciplina
Optativa I – 80 horas
Ementa:
Ementas ao final deste anexo.

Bibliografia Básica:
Bibliografia ao final deste anexo.

Bibliografia Complementar:
Bibliografia ao final deste anexo.

Disciplina
Construções Rurais – 80 horas
Ementa:
Roteiro contendo os itens fundamentais na elaboração de um projeto
arquitetônico. Descrição, propriedades e usos dos materiais de construção
de utilização mais comum no meio rural. Estudo de técnicas construtivas
abrangendo fundações, estruturas de alvenaria e de concreto e telhados.
Dimensionamento de instalações hidráulicas e sanitárias para as construções
rurais. Fundamentos e dimensionamentos expedido de instalações elétricas
de baixa tensão para as diversas aplicações na propriedade agrícola. A
energia elétrica no âmbito do desenvolvimento sustentável; Conceitos
básicos de energia e eletricidade voltados às instalações elétricas;
Fornecimento de energia elétrica: geração, transmissão e distribuição de
energia elétrica. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
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exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
BORGES, A. C. Prática das pequenas construções v.1. 9. ed. São Paulo:
Blucher, 2009.
CREDER, H. Instalações elétricas. 15.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
GALINATTI, A. C. M. et al. Projetos de paisagismo e de construções
rurais. Porto Alegre: SAGAH, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar:
BORGES, A. C. Prática das pequenas construções v.2. 6. ed. São Paulo:
Blucher, 2010.
THOMAS, M., ADORNA, D. L., SCHMITZ, R. J. Construções especiais.
Porto Alegre: SAGAH, 2018.
YUDELSON, J. Projeto integrado e constru

es sustentáveis. Porto

Alegre: Bookman, 2013.
ROBBA, E. J. et al. Introdução a sistemas elétricos de potência:
componentes simétricas. 2. ed. São Paulo: Blucher, 2000.
ABITANTE, A. L. Materiais de construção. Porto Alegre: SAGAH, 2017.

Disciplina
Geoprocessamento – 40 horas
Ementa:
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O

Conjunto

das Geotecnologias.

Introdução

ao

Geoprocessamento.

Característica dos SIGs. Dados Espaciais. Fontes de Dados. Bases digitais
na Internet. Atlas digitais. Estruturas de Dados: modelos vetorial e matricial.
Topologia.

Aquisição

e

Manipulação

de

Dados.

Geocodificação.

Gerenciamento de Dados. Integração de Dados. Consulta e Análise Espacial.
Mapeamento por Computador. Sistemas aplicativos. Sistemas Gratuitos.
Introdução

ao

Sensoriamento

Remoto.

Princípios

Físicos.

Espectro

Eletromagnético. Plataformas e Sensores. Sistemas sensores mais usuais no
Brasil. Aquisição de Imagens. Análise Visual de Imagens. Processamento
Digital de Imagens. Tipos de GPS e sua Aplicação. Uso da Geomática na
sala de aula. Aplicações meteorológicas, oceanográficas, urbanas e
ambientais. Estudos de Caso. Atividades Práticas. Trabalho de Campo
Curricular. Prática Laboratorial. Lembrando que o curso apresenta como um
de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVA, J.X. Geoprocessamento e análise ambiental: aplicações. 2.ed. Rio
de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007.
FLORENZANO, T.G. Iniciação em sensoriamento remoto. 3 ed. São Paulo,
SP: Oficina de Textos, 2011.
STEIN, R.T. et al. Geoprocessamento Porto Alegre: SAGAH, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
TROMBETA, L.R. et al. Geoprocessamento Porto Alegre: SAGAH, 2019.
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IBRAHIN, F. I. D. ntrodu
rica,

o ao geoprocessamento ambiental. São Paulo

.

TULER, M.; SARAIVA, S. Fundamentos de geodésia e cartografia. Porto
Alegre: Bookman, 2016.
CORREA, P.M. et al. Topografia e geoprocessamento. Porto Alegre:
SAGAH, 2017.
FITZ, P.R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina do
Texto, 2008.

Disciplina
Microbiologia Agrícola – 80 horas
Ementa:
Introdução; Importância; Classificação dos Microrganismos, Grupos de
Microrganismos; Bactérias: Nutrição, reprodução, metabolismo, genética;
Vírus; Fungos: Classificação, modo de vida e reprodução, características das
principais divisões; Algas e Protozoários. Controle Agrícola; Tipos de
Fungicidas e Bactericidas, Controle biológico e produção ON FARM.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
BLACK, J. G.; BLACK, L. J. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. [MB].
TRABULSI, L.R. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
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TORTORA, G. J. Microbiologia. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

Bibliografia Complementar:
SALVATIERRA, C.M. Microbiologia: Aspectos Morfológicos, Bioquímicos e
Metodológicos. São Paulo: Érica, 2014.
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2.ed. Porto
Alegre: ArtMed 2013.
HOFLING,

J.

F.;

GONÇALVES,

R.

B.

Microscopia

de

luz

em

microbiologia: morfologia bacteriana e fúngica. Porto Alegre: ArtMed, 2008
MADIGAN, M. T. et al. Microbiologia de Brock. 14.ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2016.
BALARDIN, R.S. et al. Mancozebe: muito além de um fungicida. Porto
Alegre: Bookman, 2017.

Disciplina
Química Orgânica e Inorgânica e Analítica – 80 horas
Ementa:
Aspectos estruturais das substâncias orgânicas. Cadeias carbônicas.
Radicais orgânicos. Funções orgânicas. Hidrocarbonetos. Compostos e
funções

oxigenadas.

Funções

sulfuradas.

Compostos

e

funções

nitrogenadas. Compostos organo-metálicos. Funções mistas. Mecanismos de
Reações Orgânicas; Isomeria plana, espacial e óptica. Petróleo, combustão e
álcool. Energia, ionização e tabela periódica; Reações orgânicas; Equilíbrio
heterogêneo; Grande grupo de inseticida. Equilíbrio de dissociação: ácidos e
bases.

Processos

Químicos

Espontâneos.

Polímeros.

Técnicas

em

laboratório e algumas experiências envolvendo propriedades orgânicas.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
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assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVA, R. B.; COELHO, F.L. Fundamentos de química orgânica e
inorgânica Porto Alegre: SAGAH, 2018. [MB]
PAVIA, D.L. Química orgânica experimental: técnicas de escala pequena.
2.ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
SHRIVER, D.R. Química inorgânica. 4.ed. Porto Alegre: Bookman, 2008.

Bibliografia Complementar [MB]:
SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C.B.; SNYDER, S.A. Química orgânica.
12.ed. Rio de janeiro: LTC, 2018.
KLEIN, David. Química Orgânica v.1. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
HOUSECROFT, C. E.; SHARPE, A. G. Química Inorgânica. 4.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. 2v
RAYNER-CANHAM, G.; OVERTON, T. Química Inorgânica Descritiva.
5.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
GARCIA, C. F.; LUCAS, E. F.; BINATTI, I. Química Orgânica: Estrutura e
Propriedades. Porto Alegre: Bookman, 2015.

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão IV – 40 horas
Ementa:
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Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no segundo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre a Construções Rurais e/ou Microbiologia Agrícola,
levando em consideração a possibilidade de aplicação dos conteúdos dessas
disciplinas à carreira do Engenheiro Agrônomo. Lembrando que o curso
apresenta como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que
deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma
romper com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito
das diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVA, R.C. Extensão Rural. São Paulo: Érica, 2014. [MB]
TRABULSI, L.R. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
GALINATTI, A. C. M. et al. Projetos de paisagismo e de construções
rurais. Porto Alegre: SAGAH, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar:
BORGES, A. C. Prática das pequenas construções v 1. 9. ed. São Paulo:
Blucher, 2009.
BORGES, A. C. Prática das pequenas construções v.2. 6. ed. São Paulo:
Blucher, 2010. [MB]
YUDELSON, J. Projeto integrado e constru

es sustentáveis. Porto

Alegre: Bookman, 2013. [MB]
ALVES, S. B.; BIAGGIONI, R. L. Controle microbiano de pragas na
América Latina: avanços e desafios. Piracicaba: Fealq, 2008.
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2.ed. Porto
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Alegre: ArtMed 2013. [MB]

5º Período
Disciplina
Gênese, Morfologia e Classificação dos Solos – 80 horas
Ementa:
Mineralogia: minerais e sua classificação química; estudo da estrutura e
composição dos silicatos; minerais de argila. Petrologia: rochas ígneas,
metamórficas e sedimentares; magma; alterações das rochas; intemperismo:
tipos e produtos; aspectos geomorfológicos e interações com a gênese de
solos Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a
prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do
conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
LEPSCH, I.F. Formação e conservação dos solos. 2.ed. São Paulo:
Oficina de Textos, 2010.
SUGUIO, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Blucher, 2003.
REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, Planta e Atmosfera: Conceitos,
Processos e Aplicações. 4.ed. Barueri: Manole, 2022. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da natureza e propriedades dos
solos 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N.; RODRIGUES, J. M. A. Mecânica dos
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solos e suas aplicações volume 1: fundamentos. 7.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2015.
SANTOS, P. R. C.; DAIBERT, J. D. Análise dos solos: formação,
classificação e conservação do meio ambiente. São Paulo: Érica, 2014.
KNAPPETT, J. A., CRAIG, R.F. Craig, mecânica dos solos. 8. ed.

Rio de

Janeiro: LTC, 2014.
POPP, J.H. Geologia geral. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

Disciplina
Bioquímica – 80 horas
Ementa:
Estudo dos componentes moleculares das células; energética bioquímica;
aminoácidos, proteínas, enzimas, coenzimas, vitaminas, carboidratos,
lipídios, ácidos nucléicos e compostos nitrogenados não proteicos;
metabolismo

proteico;

hormônios.

Bioquímica

dos Ácidos nucléicos.

Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
BERG, J.M.; TYMOCZKO, J.L.; STRYER, L. Bioquímica. 9.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2021 [MB].
SANCHES, J.A.G. Bases da bioquímica e tópicos de biofísica: um marco
inicial. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012.
MARZZOCO, A; TORRES, B. B. Bioquímica Básica. 3.ed. Rio de Janeiro:
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Guanabara Koogan, 2007.

Bibliografia Complementar [MB]:
RODWELL, V.W. et al. Bioquímica Ilustrada de Harper (Lange). 31.ed.
Porto Alegre: AMGH, 2021.
NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 7.ed.
Porto Alegre: Arrtmed, 2019.
FERRIER, D. R. Bioquímica Ilustrada. 7.ed. Porto Alegre: Artmed, 2019.
CAMPBELL, M. K.; FARREL, S.O.

ioquímica 2. ed. São Paulo Cengage

Learning, 2015.
SOUZA, D. G.; BRAGHIROLLI, D.I.; SCHNEIDER, A.P.H. Bioquímica
aplicada Porto Alegre: SAGAH, 2018.

Disciplina
Hidráulica– 40 horas
Ementa:
Conceitos Básicos. Hidrostática. Hidrodinâmica. Orifícios, bocais e tubos
curtos. Escoamento em condutos forçados. Estações elevatórias. Golpe de
aríete. Condutos livres. Hidrometria. Lembrando que o curso apresenta como
um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ESPARTEL, L. Hidráulica Aplicada. Porto Alegre: SAGAH, 2017. [MB]
AZEVEDO NETO, J. M.; ARAUJO, R. Manual de hidráulica. 8. ed. São
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Paulo: Blücher, 1998.
ROMA, W. N. L. Fenômenos de transporte para engenharia. 2. ed. São
Carlos: RiMa, 2006.

Bibliografia Complementar [MB]:
BAPTISTA, M.; LARA, M. Fundamentos da engenharia hidráulica. 3. ed.
Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
MUNSON, B. R.; OKIISHI, T. H.; YOUNG, D. F. 4. ed. São Paulo: Blücher,
2004.
VICENTE, L. C., et al. Hidráulica, irrigação e drenagem. Porto Alegre:
SAGAH, 2021. [MB]
COELHO, J.C. Energia e Fluidos: Mecânica dos fluidos. 2. ed. São Paulo:
Blücher, 2016. [MB]
GODOI, P. J. P. M.; ASSUNÇÃO, G. S. C. Mecânica dos fluidos [recurso
eletrônico] Porto Alegre: SAGAH, 2019. [MB]

Disciplina
Gestão e Administração Rural – 40 horas
Ementa:
Características da administração rural. Técnicas de administração e
gerência. Níveis e tipos de planejamento. Elaboração e avaliação de
projetos. Gestão da qualidade. Ferramentas de gestão. Lembrando que o
curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.
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Bibliografia Básica:
CARDOSO, H. M. C. Guia da gestão rural: gestão da informação,
econômico-financeira e tributária ao seu alcance 2. ed. São Paulo: Atlas,
2022. [MB]
FEIJÓ, R. L. C. Economia agrícola e desenvolvimento rural. Rio de
Janeiro: LTC, 2011.
BACHA, C. J. C. Economia e política agrícola no Brasil 2. ed. São Paulo:
Atlas, 2012.

Bibliografia Complementar [MB]:
MARION, J. Contabilidade Rural: Agrícola, Pecuária e Imposto de Renda.
15. ed. São Paulo: Atlas, 2020.
CREPALDI, S. A. Contabilidade rural: uma abordagem decisorial. 9. ed.
São Paulo: Atlas, 2019.
COSTA, A. J. D. Agricultura Empresarial. São Paulo: Saraiva, 2021.
REIS, Marcus Crédito rural: teoria e prática 2. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2021.
DANOWIC , José Eduardo Gest o financeira para cooperativas
enfoques contábil e gerencial. São Paulo Atlas,

.

Disciplina
Zoologia Agrícola – 40 horas
Ementa:
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Morfologia, sistemática, diversidade, relações com o ambiente e biologia
geral dos táxons dos Protozoários, Platelmintos, Aschelmintos, Anelídeos,
Artrópodes, Moluscos e Cordados (peixes cartilaginosos, peixes ósseos,
anfíbios, répteis, aves e mamíferos). Lembrando que o curso apresenta como
um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
MOURA, A. S.; SANTOS, T.R.S.; SILVEIRA, F.M. Zoologia e entomologia
agrícola Porto Alegre: SAGAH, 2019. [MB]
RUPPERT, E. E. Zoologia dos Invertebrados. 7.ed. São Paulo: Rocca,
2005
STORER, T. R. USINGER; R. S.; J.W.NIBAKKEN. Zoologia Geral. 6.ed.
São Paulo, Cia Ed. Nacional, 2003.

Bibliografia Complementar [MB]:
HICKMAN, C. P. et al. Princípios Integrados de Zoologia. 16. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
FRANSOZO, A. Zoologia dos Invertebrados. Rio de Janeiro: Roca, 2016.
BRUSCA, R. C.; MOORE, W.; SHUSTER, S.M. Invertebrados 3. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2018.
PECHENIK, J.A. Biologia dos invertebrados. 7.ed. Porto Alegre: Artmed,
2016.
BENEDITO, E. (org). Biologia e ecologia de vertebrados. Rio de Janeiro:
Roca, 2017.
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Disciplina
Projeto de Integração e Extensão V – 40 horas
Ementa:
Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no segundo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre a Gênese e Morfologia dos Solos e/ou Meteorologia
Agrícola, levando em consideração a possibilidade de aplicação dos
conteúdos dessas disciplinas à

carreira

do

Engenheiro

Agrônomo.

Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
LEPSCH, I.F. Formação e conservação dos solos. 2.ed. São Paulo:
Oficina de Textos, 2010.
SUGUIO, K. Geologia sedimentar. São Paulo: Blucher, 2003.
REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, Planta e Atmosfera: Conceitos,
Processos e Aplicações. 4.ed. Barueri: Manole, 2022. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
BRADY, N. C.; WEIL, R. R. Elementos da natureza e propriedades dos
solos 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.
CAPUTO, H. P.; CAPUTO, A. N.; RODRIGUES, J. M. A. Mecânica dos
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solos e suas aplicações volume 1: fundamentos. 7.ed. Rio de Janeiro:
LTC, 2015.
SANTOS, P. R. C.; DAIBERT, J. D. Análise dos solos: formação,
classificação e conservação do meio ambiente. São Paulo: Érica, 2014.
KNAPPETT, J. A., CRAIG, R.F. Craig, mecânica dos solos. 8. ed.

Rio de

Janeiro: LTC, 2014.
POPP, J.H. Geologia geral. 7.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2017.

6º Período
Disciplina
Genética Agrícola – 60 horas
Ementa:
Genética

e

sua

importância.

Bases citológicas

da

hereditariedade.

Mendelismo e análises de sua extensão. Ligação e permuta gênica. Herança
relacionada ao sexo. Mutação. Herança extra-cromossômica. Alterações
cromossômicas estruturais e numéricas e seu significado biológico. Genética
de populações. Genética quantitativa. Dogma Central da Biologia Molecular.
DNA Recombinante. Genética Molecular e suas aplicações. Lembrando que
o

curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
RAMALHO, M.A.P. et al. Genética na agropecuária. 5.ed. Lavras: UFLA,
2012.
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WATSON, J. et al. Biologia molecular do gene. 5.ed. Porto Alegre: Artmed,
2006.
GRIFFITHS, A. J.F. et al Introdução à Genética. 12.ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2022. [MB]

Bibliografia Complementar:
PIERCE, Benjamin A. Genética: Um Enfoque Conceitual. 5. ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2016.
SNUSTAD, D. P.; SIMMONS, M. J. Fundamentos de Genética. 7.ed. Rio
de Janeiro: Guanabara Koogan, 2017.
HARTL, D. L.; CLARK, A. G. Princípios de Genética de Populações. 4.ed.
Porto Alegre: ArtMed, 2015.
PIMENTA, C. A. M.; LIMA, J.M. Gen tica aplicada
Paulo

rica,

biotecnologia São

.

KLUG, W. S. et al. Conceitos de Genética. 9.ed. Porto Alegre: ArtMed,
2010.

Disciplina
Meteorologia Agrícola – 80 horas
Ementa:
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Tempo e clima aplicados ao setor agrícola. Estudo dos elementos
meteorológicos e de suas relações com os processos biofísicos das plantas e
a incidência de pragas e doenças. Evapotranspiração de ecossistemas
agrícolas e naturais. Balanço hídrico. Instrumentação de medição de
variáveis

agrometeorológicas

e

micrometeorológicas.

Ambiente

agrometeorológico dos cultivos. Aplicação de técnicas agrometeorológicas
para melhorias do sistema de produção. Lembrando que o curso apresenta
como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser
aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper
com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das
diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
VIANELLO, R.L.; ALVES, A.R. Meteorologia básica e aplicações. 2.ed.
Viçosa, UFV, 2012
SOARES, R.V.; BATISTA, A.C.; TETTO, A.F. Meteorologia e climatologia
florestal. Curitiba: UFPR/Os Autores, 2015.
CARNEVSKIS, E.L.; FELLET, L. Agrometeorologia e climatologia. Porto
Alegre: SAGAH, 2018 [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
MACHADO, V. S. Princípios de climatologia e hidrologia Porto Alegre:
SAGAH, 2017.
CHRISTOPHERSON, R. W.; BIRKELAND, G.H.

Geossistemas

introdução à geografia física. . ed. Porto Alegre Bookman,
ALVARENGA,

A.A.;

AZEVEDO,

L.L.C.;

uma

.

MORAES,

M.E.O.

Agrometeorologia princípios, funcionalidades e instrumentos de medição.
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São Paulo

rica,

.

BARRY, R. G.; CHORLEY, R.J. Atmosfera, tempo e clima 9. ed. Porto
Alegre: Bookman, 2013.
TORRES, F. T. P.; MACHADO, P.J.O. ntrodu

o a climatologia São

Paulo: Cengage Learning, 2011.

Disciplina
Ecologia – 40 horas
Ementa:
Introdução à Ciência ecológica; Princípios e conceitos de ecologia;
Características de ecossistemas; Sucessão ecológica e regeneração;
Vegetação primaria, secundária e plantas cultivadas; Ecofisiologia de plantas
cultivadas e Efeitos ecológicos da tecnologia agrícola. Lembrando que o
curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
TOWNSEND, C. R.; BEGON, M.; HARPER, J. L. Fundamentos em
Ecologia. 3.ed. Porto Alegre: Artmed, 2010.
RICKLEFS, R.E. A Economia da Natureza. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
REIS, A.C. et al. Ecologia e análises ambientais Porto Alegre: SAGAH,
2020. [MB]
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Bibliografia Complementar:
ODUM, E. P.; BARRET, G.W. Fundamentos de ecologia 5.ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2020.
CAIN, M.L.; BOWMAN, W.D.; HACKER, S.D. Ecologia 3.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2018.
BARBOSA, R. P.; VIANA, V.J.

Recursos naturais e biodiversidade:

prevenção e conservação dos ecossistemas São Paulo: Érica, 2014.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, Mª C. F. (edit). Educação ambiental e
sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014
BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia de Indivíduos a
Ecossistemas. 4.ed. Porto Alegre: Artmed, 2009.

Disciplina
Armazenamento de Grãos – 40 horas
Ementa:
Introdução

ao

armazenamento;

Características

das

unidades

armazenadoras; Fluxograma e transportadores de grãos; Ecossistema da
armazenagem; Propriedades físicas dos grãos e processos físicos e
bioquímicos que ocorrem na massa de grãos; Água no grão; Psicrometria;
Secagem de grãos; Aeração de grãos; Manejo integrado de pragas e
doença; Prevenção de acidentes. Lembrando que o curso apresenta como
um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
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LORINI, I. et al. Armazenagem de Grãos: Nova Edição. Campinas: Bio
Geneziz, 2018.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da Cultura do Milho. Jaboticabal: Funep,
2007.
GOIS, E.H.B. et al. Agricultura especial. Porto Alegre: Sagah, 2022. [MB].

Bibliografia Complementar [MB]:
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da Cultura do Sorgo.
Jaboticabal: Funep, 2009.
KOBLITZ, M. G. B. Matérias-primas alimentícias: composição e controle de
qualidade. Rio de Janeiro: Koogan 2014. [MB]
OLIVEIRA, M.; AMATO, G. W. Arroz: Tecnologia, processos e usos, São
Paulo: Blucher, 2021.
OLIVEIRA, C. R. Produção e tecnologia de sementes. Porto Alegre:
Sagah, 2021. [MB].
MOURA, A.S. et al. Entomologia agrícola Porto Alegre: SAGAH, 2021. [MB]

Disciplina
Botânica – 40 horas
Ementa:
Morfologia externa dos órgãos vegetais; noções básicas de taxonomia e
nomenclatura botânica; organização sistêmica e funcional interna das plantas
(células, tecidos, sistemas de tecidos e órgãos); noções de fisiologia vegetal
(relações

hídricas,

fotossíntese,

respiração,

fermentação,

hormônios

vegetais, fisiologia pós-colheita, fisiologia de sementes). Lembrando que o
curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
232

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHORN, S. Biologia vegetal. 7.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (8.ed. 2014 – MB)
NABORS, M.W. Introdução à botânica. São Paulo: Roca, 2012.
NOGUEIRA, M.B. et al. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: SAGAH, 2020.
[MB]

Bibliografia Complementar:
CEOLA, G.; STEIN, R.T. Botânica sistemática. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
STEIN, R.T. et al. Morfologia vegetal Porto Alegre: SAGAH, 2018.
TAIZ, L. et al. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6.ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2017.
SCHWAMBACH, C.; CARDOSO SOBRINHO, G.

Fisiologia vegetal

introdução às características, funcionamento e estruturas das plantas e
interação com a natureza. São Paulo

rica,

.

BRESINSKY, A. et al. Tratado de botânica de Strasburger 36. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012.

Disciplina
Entomologia Agrícola I – 40 horas
Ementa:
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Morfologia externa de insetos; Coleções entomológicas; Taxonomia de
insetos; Anatomia Interna e fisiologia de insetos; Biologia, ecologia e
comportamento de insetos. Lembrando que o curso apresenta como um de
seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
GULLAN, P.J.; CRANSTON, P.S. Os insetos: um resumo de entomologia.
4.ed. São Paulo: Roca, 2012
CANTARELLI, E.B.; COSTA, E.C. (orgs). Entomologia florestal aplicada.
Santa Maria: UFSM, 2014.
MOURA, A.S. et al. Entomologia agrícola Porto Alegre: SAGAH, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar [MB]:
MOURA, A.S.; SANTOS, T.R.; SILVEIRA, F.M. Zoologia e entomologia
agrícola Porto Alegre: SAGAH, 2019.
TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos Insetos.

2. ed. São

Paulo: Cengage Learning, 2016.
FRAGA, D.R.; SILVA, J.A.G.(orgs). Tópicos sobre o uso e legislação de
insumos e receituário agronômico no Rio Grande do Sul: a busca de
sustentabilidade e qualidade dos processos. Ijuí: Unijuí, 2019.
FONSECA, E.M. S.; ARAUJO, R. Fitossanidade: Princípios Básicos e
Métodos de Controle de Doenças e Pragas. São Paulo: Érica, 2015.
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, J. B. Fundamentos em Toxicologia de
Casarett e Doull. 2.ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.
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Disciplina
Forragicultura – 40 horas
Ementa:
Fotossíntese e respiração em plantas forrageiras. Potencial do animal e da
pastagem.

Conservação

de

forragens.

Adubação

de

forrageiras.

Leguminosas: aspectos bioquímicos e fisiológicos da nodulação e fixação do
nitrogênio molecular. Plantas invasoras de pastagens. Controle químico de
plantas invasoras. Nutrição de Monogástricos e Ruminantes a pasto.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
VILELA, H. Pastagem: seleção de plantas forrageiras, implantação e
adubação. Viçosa: Aprenda Fácil, 2010.
SILVA, S. Plantas forrageiras de A a Z. Viçosa: Aprenda Fácil, 2014.
CONGIO, G.F. S.; MESCHIATTI, M.A.P. Forragicultura.

Porto Alegre:

SAGAH, 2019. [MB].

Bibliografia Complementar:
CASTRO, F. S.; VASCONCELOS, P.R.

Zootecnia e produção de

ruminantes e não ruminantes Porto Alegre: SAGAH, 2019 [MB]
FONSECA, D.M.; MARTUSCELLO, J.A. Plantas forrageiras. 2.ed. Viçosa:
UFV, 2022
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REIS, R.A. et al. Forragicultura: Ciência, tecnologia e gestão dos recursos
forrageiros. São Paulo: Funep, 2014 (livraria UFV)
SILVA, J. C. P. M. Manejo de vacas leiteiras a pasto. Viçosa: Aprenda
Fácil, 2011.
DONATO, S.L.R.; BORÉM, A.; RODRIGUES, M.G.V. Palma forrageira do
plantio à colheita. Viçosa: UFV/EPAMIG, 2020

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão VI – 40 horas
Ementa:
Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no sexto semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre Ecologia e/ou Botânica, levando em consideração a
possibilidade de aplicação dos conteúdos dessas disciplinas à carreira do
Engenheiro Agrônomo. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVA, R.C. Extensão Rural. São Paulo: Érica, 2014. [MB]
RICKLEFS, R.E. A Economia da Natureza. 6. ed. Rio de Janeiro:
Guanabara Koogan, 2013.
NABORS, M.W. Introdução à botânica. São Paulo: Roca, 2012.
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Bibliografia Complementar:
ODUM, E. P.; BARRET, G.W. Fundamentos de ecologia. 5.ed. São Paulo:
Cengage Learning, 2020.
CAIN, M.L.; BOWMAN, W.D.; HACKER, S.D. Ecologia 3.ed. Porto Alegre:
Artmed, 2018.
BARBOSA, R. P.; VIANA, V.J.

Recursos naturais e biodiversidade:

prevenção e conservação dos ecossistemas São Paulo: Érica, 2014.
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, Mª C. F. (edit). Educação ambiental e
sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014.
BRESINSKY, A. et al. Tratado de botânica de Strasburger. 36. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012.

7º Período
Disciplina
Microbiologia Agrícola Avançada – 40 horas
Ementa:
Introdução; Importância; Classificação dos Microrganismos, Grupos de
Microrganismos; Bactérias: Nutrição, reprodução, metabolismo, genética;
Vírus; Fungos: Classificação, modo de vida e reprodução, características das
principais divisões; Algas e Protozoários. Controle Agrícola; Tipos de
Fungicidas e Bactericidas, Controle biológico e produção ON FARM.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.
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Bibliografia Básica:
BLACK, J. G.; BLACK, L. J. Microbiologia: fundamentos e perspectivas. 10.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2021. [MB].
TRABULSI, L.R. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.
TORTORA, G. J. Microbiologia. 12.ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

Bibliografia Complementar [MB]:
SALVATIERRA, C.M. Microbiologia: Aspectos Morfológicos, Bioquímicos e
Metodológicos. São Paulo: Érica, 2014.
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2.ed. Porto
Alegre: ArtMed 2013.
HOFLING,

J.

F.;

GONÇALVES,

R.

B.

Microscopia

de

luz

em

microbiologia: morfologia bacteriana e fúngica. Porto Alegre: ArtMed, 2008
RIBEIRO, B.D. et al (orgs) Microbiologia industrial vol 2: alimentos Rio de
Janeiro: Elsevier, 2018
ALVES, S. B.; BIAGGIONI, R. L. Controle microbiano de pragas na
América Latina: avanços e desafios. Piracicaba: Fealq, 2008. (2ex)

Disciplina
Silvicultura – 40 horas
Ementa:
Introdução à Silvicultura; Coleta, beneficiamento e tratamentos de sementes
florestais; Viveiros de produção de mudas florestais; Identificação e
características de espécies florestais nativas e exóticas; Exploração
comercial de florestas naturais e artificiais; Implantação de florestas para fins
comercial (plantios homogêneos, florestamentos e reflorestamentos); manejo
florestal; produção de matérias primas de origem florestal; preservação da
madeira;

dendrologia;

dendrometria;

inventário

florestal;

sistemas

agroflorestais. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
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exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ARAUJO, I.S.; OLIVEIRA, I.M.; ALVES, K.S. Silvicultura: Conceitos,
regeneração da mata ciliar, produção de mudas florestais e unidades de
conservação ambiental. São Paulo: Érica, 2015. [MB]
XAVIER, A.; WENDLING, I.; SILVA, R.L. Silvicultura clonal. 2.ed. Viçosa,
UFV, 2013.
MORAN, E.F.; OSTROM, E. (orgs) Ecossistemas florestais: interação
homem-ambiente. São Paulo: Senac / Edusp, 2009.

Bibliografia Complementar [MB]:
SILVA, R.C.

ecaniza

o florestal da fundamentação dos elementos do

solo a operação de máquinas e equipamentos. São Paulo

rica,

. MB

SCHUMACHER; M.V.; Vieira, M. Silvicultura do eucalipto no Brasil. Santa
Maria: UFSM, 2015.
PINHEIRO, A.L. et al. Ecologia, Silvicultura e Tecnologia de Utilização
dos Mognos-Africanos (Khaya spp.) Viçosa: UFV, 2011.
ARAÚJO, M.M.; NAVROSKI, M.C.; SCHORN, L.A. (orgs). Produção de
Sementes e Mudas: um enfoque à silvicultura. Santa Maria: UFSM, 2018.
COELHO, G.C. Sistemas agroflorestais. São Paulo: Rima, 2012.

Disciplina
Melhoramento Genético – 80 horas
Ementa:
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Melhoramento de plantas: conceito, importância e objetivos. Variabilidade
genética. Sistemas reprodutivos das plantas superiores e sua relação com os
métodos de melhoramento. Estrutura genotípica das plantas autógamas e
alógamas. Plantas de reprodução assexuada. Herança quantitativa e
qualitativa. Tipos de ação génica. Poliploidia. Interação genótipos por
ambientes. Métodos de melhoramento das plantas autógamas. Métodos de
melhoramento das plantas alógamas. Endogamia e Heterose. Produção de
híbridos. Melhoramento clássico e a biotecnologia. Biotecnologia: Tecnologia
do

DNA

recombinante.

Biotecnologias,

Industrial,

Médica,

Agrícola,

Ambiental. Biotecnologia, Sociedade e Aspectos Éticos. Lembrando que o
curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DALMOLIN, D. A.; MANSOUR, E.R.M.; SANTANA, N.S. Melhoramento de
plantas. Porto Alegre: SAGAH, 2020. (MB)
BORÉM, A.; MIRANDA, G.V.; FRITSCHE NETO, R. Melhoramento de
plantas. 8.ed. UFV 2021.
BUENO,

L.C.S.

Melhoramento

genético

de

plantas:

princípios

e

procedimentos. Lavras, UFLA, 2001.

Bibliografia Complementar:
BECKER, R. O.; BARBOSA, B.L.F. Genética básica Porto Alegre: SAGAH,
2018.
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VILLAGRA, B. L. P.; RISTOW, R.; IBRAHIN, F.I.D.
sele

o de plantas processos, morfologia, coleta e ciclo de vida São Paulo

rica,

.

PIMENTA, C. A. M.; LIMA, J.M. Gen tica aplicada
Paulo

econhecimento e

rica,

biotecnologia São

.

ZAVALHIA, L. S.; MARSON, C.I.M.; RANGEL, J.O.

Biotecnologia Porto

Alegre: SAGAH, 2018.
AQUARONE, E. et al (coords). Biotecnologia industrial: biotecnologia na
produção de alimentos. São Paulo: Blucher, 2001.

Disciplina
Entomologia Geral – 80 horas
Ementa:
Artropodologia. Técnicas entomológicas. Identificação de insetos. Fisiologia.
Morfologia externa e interna. Reprodução e desenvolvimento. Autoecologia e
sinecologia de insetos. Danos e utilidade dos insetos. Métodos e estratégias
de controle de populações de insetos. Coleta e montagem de insetos,
toxicologia. Agroquímicos/Defensivos Agrícolas. Legislação. Receituário
agronômico. Tecnologia de aplicação de Agroquímicos/Defensivos Agrícolas.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
GULLAN, P.J.; CRANSTON, P.S. Os insetos: um resumo de entomologia.
241

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

4.ed. São Paulo: Roca, 2012
CANTARELLI, E.B.; COSTA, E.C. (orgs). Entomologia florestal aplicada.
Santa Maria: UFSM, 2014.
MOURA, A.S. et al. Entomologia agrícola Porto Alegre: SAGAH, 2021. [MB]

Bibliografia Complementar:
MOURA, A.S.; SANTOS, T.R.; SILVEIRA, F.M. Zoologia e entomologia
agrícola Porto Alegre: SAGAH, 2019.
TRIPLEHORN, C.A.; JOHNSON, N. F. Estudo dos Insetos. 2. ed. São
Paulo: Cengage Learning, 2016.
FRAGA, D.R.; SILVA, J.A.G.(orgs). Tópicos sobre o uso e legislação de
insumos e receituário agronômico no Rio Grande do Sul: a busca de
sustentabilidade e qualidade dos processos. Ijuí: Unijuí, 2019.
FONSECA, E.M. S.; ARAUJO, R. Fitossanidade: Princípios Básicos e
Métodos de Controle de Doenças e Pragas. São Paulo: Érica, 2015
KLAASSEN, C. D.; WATKINS III, J. B. Fundamentos em Toxicologia de
Casarett e Doull. 2.ed. Porto Alegre: AMGH, 2012.

Disciplina
Hidrologia, Recursos Hídricos e Manejo e Conservação de Solos – 40
horas
Ementa:
Ciclo hidrológico. Bacias hidrográficas. Balanço Hídrico. Caracterização das
Bacias Hidrográficas e dos Processos Hidrológicos. Aspectos conceituais do
gerenciamento de recursos hídricos Monitoramento Quantitativo e Qualitativo
de Recursos Hídricos. Alocação de Recursos Hídricos. Outorga e Cobrança
de Recursos Hídricos. Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos. Águas
subterrâneas. Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios
a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição
do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
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favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
PINTO-COELHO, R. M., HAVENS, K. Gestão de Recursos Hídricos em
Tempos de Crise. Porto Alegre: ArtMed, 2016. [MB]
HELLER, L; PÁDUA, V. L. Abastecimento de água para consumo
humano. 2. Ed. Belo Horizonte: UFMG, 2010.
TUCCI, C.E.M. Hidrologia: Ciência e Aplicação. 4.ed. Porto Alegre: UFRGS,
2009.

Bibliografia Complementar:
GRIBBIN, J. E. Introdução a Hidráulica, Hidrologia e Gestão de Águas
Pluviais 2. ed. São Paulo: Cengage Learning Editores, 2014.
BITTENCOURT, C., PAULA, M. A. S. de. Tratamento de Água e Efluentes:
Fundamentos de Saneamento Ambiental e Gestão de Recursos Hídricos.
São Paulo: Érica, 2014.
SHAMMAS, N. K., WANG, L. K. Abastecimento de Água e Remoção de
Resíduos. 3. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
MACHADO, P. J. O., TORRES, F. T. P. Introdução à Hidrogeografia. São
Paulo: Cengage Learning Editores, 2012.
TELLES, D.D.; COSTA, R.H.P.G. (coords). Reúso da água: conceitos,
teorias e práticas 2.ed. São Paulo: Blucher, 2010

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão VII – 40 horas
Ementa:
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Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no sétimo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre Entomologia Agrícola, Microbiologia Agrícola Avançada
e/ou Melhoramento Genético, levando em consideração a possibilidade de
aplicação dos conteúdos dessas disciplinas à carreira do Engenheiro
Agrônomo. Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a
prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do
conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DALMOLIN, D. A.; MANSOUR, E.R.M.; SANTANA, N.S. Melhoramento de
plantas. Porto Alegre: SAGAH, 2020. (MB)
GULLAN, P.J.; CRANSTON, P.S. Os insetos: um resumo de entomologia.
4.ed. São Paulo: Roca, 2012.
TRABULSI, L.R. Microbiologia. 5.ed. São Paulo: Atheneu, 2008.

Bibliografia Complementar:
FORSYTHE, S. J. Microbiologia da Segurança dos Alimentos. 2.ed. Porto
Alegre: ArtMed, 2013. (MB).
LACERDA L. Jardim de polinizadores. São Paulo: Blucher, 2022. (MB).
BARBOSA, R. P.; VIANA, V.J.

Recursos naturais e biodiversidade:

prevenção e conservação dos ecossistemas São Paulo: Érica, 2014. (MB).
ROCHA, J. S. Apicultura: Manejo de alta produtividade. Guaíba: Agrolivros,
2018.
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KINGHORN, B; VAN DER WERF, J.; RYAN, M. Melhoramento animal: uso
de novas tecnologias. Piracicaba: Fealq, 2016.

8º Período
Disciplina
Fisiologia Vegetal – 60 horas
Ementa:
Embriogênese. Fisiologia da Germinação e Dormência. Respiração. A
dinâmica da Água no Solo-Planta Atmosfera. Processos de absorção e
condução de água pela célula e pela planta. Balanço Hídrico das plantas.
Absorção Iônica. Nutrientes Essenciais. Fotossíntese. Translocação de Íons
e Solutos Orgânicos. Assimilação de Nitrogênio. Fisiologia do Florescimento.
Controle Hormonal do Crescimento, desenvolvimento e morfogênese vegetal.
Análise Quantitativa do Crescimento. Lembrando que o curso apresenta
como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser
aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper
com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das
diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
RAVEN, P.H.; EVERT, R.F.; EICHORN, S. Biologia vegetal. 7.ed. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. (8.ed. 2014 – MB).
FERRI, M.G. Fisiologia vegetal. 2.ed. São Paulo: EPU, 1985.
NOGUEIRA, M.B. et al. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: SAGAH, 2020.
[MB]

Bibliografia Complementar:
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CEOLA, G.; STEIN, R.T. Botânica sistemática. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
STEIN, R.T. et al. Morfologia vegetal Porto Alegre: SAGAH, 2018.
TAIZ, L. et al. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6.ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2017.
SCHWAMBACH, C.; CARDOSO SOBRINHO, G.

Fisiologia vegetal

introdução às características, funcionamento e estruturas das plantas e
interação com a natureza. São Paulo

rica,

.

BRESINSKY, A. et al. Tratado de botânica de Strasburger 36. ed. Porto
Alegre: Artmed, 2012.

Disciplina
Máquinas e Implementos Agrícolas – 80 horas
Ementa:
Introdução às máquinas agrícolas; Segurança na Utilização de Máquinas
Agrícolas; Combustíveis e lubrificantes; Motores de uso agrícola; Tratores
agrícolas; Máquinas para preparo do solo; Máquinas para semeadura e
adubação; Máquinas para tratamentos culturais; Máquinas para colheita;
Introdução a Mecanização Agrícola; Dimensionamento e Logística da frota de
máquinas e implementos agrícolas; Controle Operacional e Custos de
máquinas agrícolas. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVEIRA, G.M. Máquinas para plantio e condução das culturas. Viçosa:
246

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Aprenda Fácil, 2001.
SILVA, R.C. Máquinas e equipamentos agrícolas. São Paulo: Érica, 2014.
SOBENKO, L.R. et al. Máquinas e mecanização agrícola Porto Alegre:
SAGAH, 2021. [MB].

Bibliografia Complementar:
SANTOS JÚNIOR, J.R. Prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações I. São Paulo: Platos Soluções Educacionais
S.A., 2021.
FERNANDO, P. H. L. Máquinas operatrizes Porto Alegre: SAGAH, 2018.
SILVA, R.C.

ecaniza

o florestal da fundamentação dos elementos do

solo a operação de máquinas e equipamentos. São Paulo

rica,

.

SILVA, R.C. Mecanização e manejo do solo. São Paulo: Saraiva, 2014
SILVA, R.C. Planejamento e projeto agropecuário. São Paulo: Saraiva,
2014.

Disciplina
Optativa II – 40 horas
Ementa:
Ementas ao final deste anexo.
Bibliografia Básica:
Bibliografia ao final deste anexo.

Bibliografia Complementar:
Bibliografia ao final deste anexo.

Disciplina
Optativa III – 40 horas
Ementa:
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Ementas ao final deste anexo.
Bibliografia Básica:
Bibliografia ao final deste anexo.

Bibliografia Complementar:
Bibliografia ao final deste anexo.

Disciplina
Fitopatologia Geral – 40 horas
Ementa:
Introdução, conceitos e histórico da Fitopatologia; sintomatologia e diagnose;
relações patógeno hospedeiro; fungos, stramenopile, bactérias, nematóides,
vírus e outros agentes como causadores de doenças de plantas; grupos de
doenças, epidemiologia; princípios de controle de doenças de plantas;
controle biológico, químico, físico, genético e cultural de doenças de plantas.
Controle integrado. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DALMOLIM, D.A. et al. Fitopatologia Porto Alegre: SAGAH, 2020. [MB]
AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIM FILHO, A. Manual de
Fitopatologia: Princípios e Conceitos: v. 1, 5. ed. Piracicaba: Agronômica
Ceres, 2018.
AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIM FILHO, A.; CAMARGO, L. E.
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A. Manual de Fitopatologia: Doenças das Plantas Cultivadas: v. 2, 5. ed.
Piracicaba: Agronômica Ceres, 2016.

Bibliografia Complementar:
FONSECA, E.M.S.; ARAUJO, R. Fitossanidade: princípios básicos e
métodos de controle de doenças e pragas. São Paulo: Érica, 2015. [MB]
MIZUBUTI, E. S. G.; MAFFIA, L.A.

Introdução à Fitopatologia. Viçosa:

UFV, 2007.
LOVATTO, P. B. Fitoprotetores Botânicos: União de Saberes e
Tecnologias para Transição Agroecológica. Curitiba: Appris, 2020.
MEDEIROS, R.B. et al. Virologia Vegetal. Brasília: UnB, 2015.
ZAMBOLIM, L.; JESUS JÚNIOR, W.C.; RODRIGUES, F.A. O Essencial da
Fitopatologia: Epidemiologia de Doenças de Plantas. São Carlos: Suprema,
2014.

Disciplina
Agricultura I – 40 horas
Ementa:
Estudos sobre histórico, origem, distribuição geográfica, importância
econômica, classificação, descrição botânica, exigências climáticas e de
solos,

métodos

culturais,

variedades,

colheita,

beneficiamento,

armazenamento e comercialização das seguintes culturas: milho e sorgo;
soja e feijão; algodão; café. Lembrando que o curso apresenta como um de
seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.
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Bibliografia Básica:
CARVALHO, G. R. et al. Cafeicultura do Cerrado. Belo Horizonte: Epamig,
2021.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da Cultura do Milho. Jaboticabal: Funep,
2007.

TAGLIAPIETRA, E. L. et al. Ecofisiologia da soja visando altas
produtividades. 2. ed. Santa Maria: UFSM / Field Crops, 2022.

Bibliografia Complementar [MB]:
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da Cultura do Sorgo.
Jaboticabal: Funep, 2009.
BORÉM, A.; FREIRE, E. C. Algodão: do plantio à colheita. Viçosa: UFV,
2014.
NOGUEIRA, J. G. A.; NEVES, M. F. Estratégias para a Cafeicultura no
Brasil. São Paulo: Atlas, 2015. [MB].
GOIS, E.H.B. et al. Agricultura especial. Porto Alegre: Sagah, 2022. [MB].
CARNEIRO, J. E.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM, A. Feijão: do plantio à
colheita. Viçosa: UFV, 2015.

Disciplina
Plantas Daninhas e Herbicidas – 40 horas
Ementa:
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Biologia de plantas daninhas: principais espécies, prejuízos, benefícios.
Forma de dispersão, dormência, germinação e alelopatia; Aspectos
fisiológicos da competição entre plantas daninhas e culturas; Métodos de
controle de plantas daninhas; Herbicidas: classificação e mecanismos de
ação, formulações, absorção e translocação. Metabolismo nas plantas e
seletividade. Interação herbicida ambiente; Resistência de plantas daninhas
a herbicidas: causas de seu aparecimento, identificação e manejo em
condições

de

campo;

Tecnologia

para

aplicação

de

herbicidas.

Recomendações técnicas para manejo de plantas daninhas em áreas
agrícolas e não agrícolas. Lembrando que o curso apresenta como um de
seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
LISBOA, H. et al. Plantas daninhas. Porto Alegre: Sagah, 2021. [MB].
MENDES, K. F.; SILVA, A. A. Plantas daninhas: biologia e manejo. Viçosa:
Oficina de textos, 2022.
LORENZI, H. Manual de Identificação e Controle de Plantas Daninhas. 7.
ed. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2014.

Bibliografia Complementar:
KINUPP, V. F.; LORENZI, H. Plantas alimentícias não convencionais
(PANC) no Brasil: guia de identificação, aspectos nutricionais e receitas
ilustradas. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora, 2014.
RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. S. Guia de Herbicidas. 7. ed. Londrina:
Midiograf, 2018.
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MENDES, K. F. Plantas daninhas resistentes ao Glyphosate no Brasil:
biologia, mecanismo de resistência e manejo. Curitiba: Brazil Publishing,
2020.
INOUE, M. H.; et al. Manejo de Amaranthus. São Carlos: Rima, 2015.
BARROSO, A. A. M. et al. Biologia e manejo da resistência do capimamargoso no Brasil. Jaboticabal: Funep, 2015.

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão VIII – 40 horas
Ementa:
Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no oitavo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre Máquinas e Implementos Agrícolas e/ou Fitopatologia
Geral, levando em consideração a possibilidade de aplicação dos conteúdos
dessas disciplinas à carreira do Engenheiro Agrônomo. Lembrando que o
curso

apresenta

como

um

de

seus

princípios

a

prática

da

interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SILVEIRA, G.M. Máquinas para plantio e condução das culturas. Viçosa:
Aprenda Fácil, 2001.
SOBENKO, L.R. et al. Máquinas e mecanização agrícola Porto Alegre:
SAGAH, 2021. [MB]
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DALMOLIM, D.A. et al. Fitopatologia Porto Alegre: SAGAH, 2020. [MB]

Bibliografia Complementar:
SANTOS JÚNIOR, J.R. Prevenção e controle de riscos em máquinas,
equipamentos e instalações I. São Paulo: Platos Soluções Educacionais
S.A., 2021. [MB]
MIZUBUTI, E. S. G.; MAFFIA, L.A.

Introdução à Fitopatologia. Viçosa:

UFV, 2007.
SILVA, R.C.

ecaniza

o florestal da fundamentação dos elementos do

solo a operação de máquinas e equipamentos. São Paulo. rica,

. MB

SILVA, R.C. Mecanização e manejo do solo. São Paulo: Saraiva, 2014
[MB]
FONSECA, E.M. S.; ARAUJO, R. Fitossanidade: Princípios Básicos e
Métodos de Controle de Doenças e Pragas. São Paulo: Érica, 2015 [MB]

9º Período
Disciplina
Fertilidade de Solos e Nutrição de Plantas – 80 horas
Ementa:
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Introdução à Fertilidade do Solo; Leis gerais da fertilidade com ênfase na
agroecologia; Matéria Orgânica do solo; Acidez do solo e calagem em
sistemas Agroecológico; Nitrogênio no solo; Fósforo no solo; Potássio no
solo; Enxofre e micronutrientes; Diagnose foliar e Sintomas de deficiência
nutricional; Práticas agroecológicas ligadas à fertilidade do solo. Lembrando
que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
RIBEIRO. A. C. et al. 5ª aproximação: recomendações para uso de
corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Viçosa: UFV, 1999.
NOVAIS, R. F. et al. Fertilidade do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira de
Ciências do Solo, 2007.
FINKLER, R. et al. Ciências do solo e fertilidade. Porto Alegre: SAGAH,
2018. [MB]

Bibliografia Complementar:
BRADY, N. C., WEIL, R. R. Elementos da Natureza e Propriedades dos
Solos. Porto Alegre: Bookman, 2013. [MB]
BRANDÃO, D. S. et al. Química e fertilidade do solo. Porto Alegre:
SAGAH, 2021. [MB]
ANDREOLI, C. V. Alternativas de uso de resíduos do saneamento. Rio de
Janeiro: ABS, 2006.
MÜLLER, F. C. et al. Uso, manejo e conservação do solo. Porto Alegre:
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SAGAH, 2021. [MB]
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. Piracicaba:
Agronômica Ceres, 2006.

Disciplina
Fitopatologia Agrícola – 80 horas
Ementa:
Nematóides (causadores de doenças em plantas), bactérias (causadoras de
doenças em plantas), micoplasmas (causadores de doenças em plantas),
patologia de sementes, princípios de variabilidade de fitopatógenos,
resistência de plantas e fisiologia do parasitismo de fitopatógenos, fungicidas
(atualização e uso correto), manejo integrado de doenças de plantas.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
DALMOLIM, D.A. et al. Fitopatologia Porto Alegre: SAGAH, 2020. [MB]
AMORIM, L.; REZENDE, J. A. M.; BERGAMIM FILHO, A.; CAMARGO, L. E.
A. Manual de Fitopatologia: Doenças das Plantas Cultivadas: v. 2, 5. ed.
Piracicaba: Agronômica Ceres, 2016.
ALFENAS, A. C.; MAFIA, R.G. Métodos em Fitopatologia. 2.ed. Viçosa:
UFV, 2016.

Bibliografia Complementar:
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FONSECA, E.M.S.; ARAUJO, R. Fitossanidade: princípios básicos e
métodos de controle de doenças e pragas. São Paulo: Érica, 2015. [MB]
MIZUBUTI, E. S. G.; MAFFIA, L.A.

Introdução à Fitopatologia. Viçosa:

UFV, 2007.
LOVATTO, P. B. Fitoprotetores Botânicos: União de Saberes e
Tecnologias para Transição Agroecológica. Curitiba: Appris, 2020.
MEDEIROS, R.B. et al. Virologia Vegetal. Brasília: UnB, 2015.
ZAMBOLIM, L.; JESUS JÚNIOR, W.C.; RODRIGUES, F.A. O Essencial da
Fitopatologia: Epidemiologia de Doenças de Plantas. São Carlos: Suprema,
2014.

Disciplina
Agricultura II – 40 horas
Ementa:
Estudos sobre histórico, origem, distribuição geográfica, importância
econômica, classificação, descrição botânica, exigências climáticas e de
solos,

métodos

culturais,

variedades,

colheita,

beneficiamento,

armazenamento e comercialização das seguintes culturas: milho e sorgo;
soja e feijão; algodão; café. Lembrando que o curso apresenta como um de
seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
FORNASIERI FILHO, D. Manual da Cultura do Milho. Jaboticabal: Funep,
2007.
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CARVALHO, G. R. et al. Cafeicultura do Cerrado. Belo Horizonte: Epamig,
2021.
TAGLIAPIETRA, E. L. et al. Ecofisiologia da soja visando altas
produtividades. 2. ed. Santa Maria: UFSM / Field Crops, 2022.

Bibliografia Complementar:
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da Cultura do Sorgo.
Jaboticabal: Funep, 2009.
BORÉM, A.; FREIRE, E. C. Algodão: do plantio à colheita. Viçosa: UFV,
2014.
NOGUEIRA, J. G. A.; NEVES, M. F. Estratégias para a Cafeicultura no
Brasil. São Paulo: Atlas, 2015. [MB].
GOIS, E.H.B. et al. Agricultura especial. Porto Alegre: Sagah, 2022. [MB].
CARNEIRO, J. E.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM, A. Feijão: do plantio à
colheita. Viçosa: UFV, 2015.

Disciplina
Nutrição de Ruminantes e Monogástricos – 40 horas
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Ementa:
Introdução à ciência da nutrição animal. Avaliação dos alimentos. Digestão
comparada. Metabolismo dos nutrientes importantes na nutrição de
poligástricos e monogástricos. Caracterização dos alimentos: Minerais,
vitaminas e aditivos. Formulação de rações para animais domésticos e
manejo nutricional. Técnicas de laboratório para análise de alimentos.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
PESSOA, R.A.S. Nutrição Animal: Conceitos Elementares. São Paulo:
Saraiva, 2014. [MB]
PEREIRA, J.C.; DOMINGUES, A.N.; LEONEL, F.P. Alimentação de
Bovinos de Corte na Estação Seca. São Paulo: LK, 2006.
ARAÚJO, L.F.; ZANETTI, M.A. (edits). Nutrição animal. Barueri: Manole,
2019. [MB]

Bibliografia Complementar:
COZZOLINO, S.M.F. Biodisponibilidade de Nutrientes. 6.ed. Barueri:
Manole, 2020.
CINTRA, André G. Alimentação Equina: Nutrição, Saúde e Bem-Estar. Rio
de Janeiro: GEN, 2016.
TEIXEIRA, E.M. et al Produção Agroindustrial:

Noções de Processos,

Tecnologias de Fabricação de Alimentos de Origem Animal e Vegetal e
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Gestão Industrial. São Paulo: Saraiva, 2015.
MACEDO, P. D. G.; MATOS, S. P. Bioquímica dos Alimentos:
Composição, Reações e Práticas de Conservação. São Paulo: Saraiva,
2015.
NESPOLO, C.R. et al. Práticas em Tecnologia de Alimentos Porto Alegre:
Artmed, 2015.

Disciplina
Trabalho de Curso – 40 horas
Ementa:
A disciplina aprofunda os critérios de produção de conhecimento com ênfase
na etapa de elaboração da pesquisa bem como redação científica permitindo
que o aluno finalize sua pesquisa e redija o trabalho de conclusão de curso.
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. Metodologia científica. 6. ed. Pearson, 2007.
MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Redação de artigos científicos: métodos
de realização, seleção de periódicos, publicação 2. ed. São Paulo: Atlas,
2021. (MB)
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Bibliografia Complementar:
FLICK, U. Introdução à metodologia da pesquisa. Porto Alegre: Artmed,
2012.
PEREIRA MG. Artigos Científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias Pesquisa em Ciências:
análise quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
RAMOS, A. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia
pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: GEN, 2009.

Disciplina
Projeto de Integração e Extensão IX – 40 horas
Ementa:
Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no nono semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre Fertilidade do solo e/ou Agricultura, levando em
consideração a possibilidade de aplicação dos conteúdos dessas disciplinas
à carreira do Engenheiro Agrônomo. Lembrando que o curso apresenta como
um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
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FORNASIERI FILHO, D. Manual da Cultura do Milho. Jaboticabal: Funep,
2007.
CARVALHO, G. R. et al. Cafeicultura do Cerrado. Belo horizonte: Epamig,
2021.
TAGLIAPIETRA, E. L. et al. Ecofisiologia da soja visando altas
produtividades. 2. ed. Santa Maria: GR, 2022.

Bibliografia Complementar:
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da Cultura do Sorgo.
Jaboticabal: Funep, 2009.
BORÉM, A.; FREIRE, E. C. Algodão: do plantio à colheita. Viçosa: UFV,
2014.
NOGUEIRA, J. G. A.; NEVES, M. F. Estratégias para a Cafeicultura no
Brasil. São Paulo: Atlas, 2015. [MB].
GOIS, E.H.B. et al. Agricultura especial. Porto Alegre: Sagah, 2022. [MB].
CARNEIRO, J. E.; PAULA JÚNIOR, T. J.; BORÉM, A. Feijão: do plantio à
colheita. Viçosa: UFV, 2015.

10º Período
Disciplina
Produção e Tecnologia de Sementes – 40 horas
Ementa:
Introdução, Importância da semente, Formação das semente, A semente
madura: estruturas e funções. Composição química, Maturação, Germinação,
Dormência, Deterioração e vigor, Histórico do setor de sementes no Brasil,
Campos de produção de sementes, Colheita e Pós colheita de sementes e
Legislação Brasileira de Sementes. Lembrando que o curso apresenta como
um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
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abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
OLIVEIRA, C. R. Produção e tecnologia de sementes. Porto Alegre:
Sagah, 2021. [MB].
FERRI, M.G. Fisiologia vegetal. 2.ed. São Paulo: EPU, 1985.
CARVALHO, N. M.; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e
produção. Jaboticabal: Funep, 2012.

Bibliografia Complementar:
BRASIL. Ministério da Agricultura e do Abastecimento. Secretaria Nacional
de Defesa Agropecuária. Regras para análise de sementes. Brasília, 1992.
Disponível

em:

https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/arquivos

publicacoes-

insumos/2946_regras_analise__sementes.pdf
GONÇALVES, E. G.; LORENZI, H. Morfologia vegetal: organografia e
dicionário ilustrado da morfologia das plantas vasculares. São Paulo: Instituto
Plantarum de Estudos da Flora, 2007.
STEIN, R.T. et al. Morfologia vegetal Porto Alegre: SAGAH, 2018. [MB].
TAIZ, L. et al. Fisiologia e desenvolvimento vegetal. 6.ed. Porto Alegre:
ArtMed, 2017. [MB].
SCHWAMBACH, C.; CARDOSO SOBRINHO, G.

Fisiologia vegetal

introdução às características, funcionamento e estruturas das plantas e
interação com a natureza. São Paulo

rica,

. MB .

Disciplina
Irrigação e Drenagem – 40 horas
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Ementa:
Introdução ao estudo da irrigação. Demanda de água dos projetos.
Planejamento da irrigação. Sistemas de irrigação. Irrigação por gravidade.
Irrigação sob pressão. Manejo da água para irrigação. Introdução ao estudo
da drenagem. Métodos de drenagem. Drenagem superficial. Noções de
drenagem subterrânea. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
BERNARDO, S. Manual de Irrigação 8. ed. Viçosa: UFV, 2006. (5)
TUCCI, C. E. M. (org.); Hidrologia: ciência e aplicação. 4. ed. Porto Alegre:
UFRGS, 2009.
VICENTE, L. C., et al. Hidráulica, irrigação e drenagem. Porto Alegre:
SAGAH, 2021. (MB)

Bibliografia Complementar:
BRANDÃO, V. S. Infiltração da água no solo. 3. ed. Viçosa: UFV, 2009.
MANTOVANI, E. C. et al. Avanços Tecnológicos na irrigação. Informe
Agropecuário 313 Belo Horizonte: Epamig, 2021.
ZAMBOLIM, L. Efeitos da Irrigação sobre a Qualidade e Produtividade do
Café Viçosa: Ed. UFV, 2004.
STEIN, R. T., et al. Hidrologia e drenagem Porto Alegre: SAGAH,
2021.(MB)
GOMES, M. M., VERÓL, A. P., REZENDE, O, M. Drenagem urbana: do
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projeto tradicional à sustentabilidade. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
(MB).

Disciplina
Estágio Supervisionado – 200 horas
Ementa:
Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.
Bibliografia Básica:
A critério dos supervisores.

Bibliografia Complementar:
A critério dos supervisores.

Disciplina
Seminário Trabalho de Curso – 40 horas
Ementa:
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Finalização do trabalho de conclusão de curso e preparação dos seminários
de defesa pública e organização da versão final, conforme normas
institucionais. Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios
a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição
do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais
favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens para um
mesmo assunto. Moldando

seus egressos para

atender todas as

competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico. 10. ed.
São Paulo: Atlas, 2010.
CERVO, A. L.; BERVIAN, P. Metodologia científica. 6. ed. Pearson, 2007.
MEDEIROS, J. B.; TOMASI, C. Redação de artigos científicos: métodos
de realização, seleção de periódicos, publicação 2. ed. São Paulo: Atlas,
2021. (MB)

Bibliografia Complementar:
FLICK, U. Introdução à metodologia da pesquisa. Porto Alegre: Artmed,
2012.
PEREIRA MG. Artigos Científicos: como redigir, publicar e avaliar. Rio de
Janeiro: Guanabara Koogan, 2011.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
BAPTISTA, M. N.; CAMPOS, D. C. Metodologias Pesquisa em Ciências:
análise quantitativa e qualitativa. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2016.
RAMOS, Al. Metodologia da pesquisa científica: como uma monografia
pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: GEN, 2009
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Disciplina
Projeto de Integração e Extensão X – 40 horas
Ementa:
Instruções para elaboração, execução e apresentação de projetos técnicos
que integrem os conteúdos abordados no décimo semestre do Curso de
Agronomia. Elaboração de um projeto acompanhado de relatório final e
apresentação, sobre Nutrição Mineral de Plantas e/ou Irrigação e Drenagem,
levando em consideração a possibilidade de aplicação dos conteúdos dessas
disciplinas à carreira do Engenheiro Agrônomo. Lembrando que o curso
apresenta como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que
deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma
romper com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito
das diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
RIBEIRO. A. C. et al. 5ª aproximação: recomendações para uso de
corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Viçosa: UFV, 1999.
VICENTE, L. C., et al. Hidráulica, irrigação e drenagem. Porto Alegre:
SAGAH, 2021. (MB)
TAGLIAPIETRA, E. L. et al. Ecofisiologia da soja visando altas
produtividades. 2. ed. Santa Maria: GR, 2022.

Bibliografia Complementar:
BRANDÃO, V. S. Infiltração da água no solo. 3. ed. Viçosa: UFV, 2009.
MANTOVANI, E. C. et al. Avanços Tecnológicos na irrigação. Informe
Agropecuário 313 Belo Horizonte: Epamig, 2021.
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FLORES, R. A., et al., Nutrição e Adubação de Grandes Culturas na
Região do Cerrado. Viçosa: UFV, 2019.
ANDRADE, C. E., Calagem e Adubação de Café. Viçosa: Aprenda Fácil,
2001.
MALAVOLTA, E. Manual de Nutrição Mineral de Plantas. Piracicaba:
Agronômica Ceres, 2006.

Disciplinas Optativas
OPTATIVA I
Disciplina
Empreendedorismo e Sustentabilidade – 80 horas
Ementa:
O desafio no mundo dos negócios, articulado com a formação de
empreendedores

agregando

uma

visão

ampliada

de

negócios

e

oportunidades, a partir da visão e evolução do pensamento sustentável
conectado com as questões socioeconômicas e de responsabilidade social
focado na promoção da educação ambiental. Dentro deste contexto,
trabalhar seus conceitos, objetivos, princípios básicos, Política Nacional,
legislação, órgãos ambientais, modalidades e formas (formal, não formal e
informal). Para que dessa forma seja construída uma base forte de
conhecimento direcionada para os estudos de impacto ambiental alinhado as
questões da legislação vigente. Lembrando que o curso apresenta como um
de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.
267

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Bibliografia Básica:
PHILIPPI JR., A.; PELICIONI, Mª C. F. (edit). Educação ambiental e
sustentabilidade. 2. ed. Barueri: Manole, 2014.
DORNELAS, J. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios.
6.ed. São Paulo: Empreende, 2016.
TACHIZAWA, T. Gestão Ambiental Responsabilidade Social Corporativa.
9. ed. Rio de Janeiro: Grupo Gen,2019. (MB)

Bibliografia Complementar:
KOHN, R.. Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para Gestão. Rio
de Janeiro: LTC, 2015.
REIS L. B., et al, Saneamento, saúde e ambiente: fundamentos para um
desenvolvimento sustentável.2. ed. São Paulo: Manole, 2018.
FLORIT et al. Ética socioambiental. Barueri: Manole, 2019.
HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo: Plano de negócios em
40 lições. 2.ed.São Paulo: Saraiva, 2019.
BIO, S. Do Empreendedorismo ao “Empresadorismo”. Rio de Janeiro
Alta Books, 2019.
Disciplina
Diversidade Cultural e Social – 80 horas
Ementa:
Diversidade cultural e suas implicações no processo de conhecimento e
significação do mundo e os espaços sócio-cultural: clivagens de classe, interétnicas, sexuais e de gênero. Identidades e alteridades no Brasil
contemporâneo.Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
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competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
SCARANO, R.C.V. et al. Direitos humanos e diversidade. Porto Alegre:
SAGAH, 2018. (MB)
COSTA, M.C.C. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 4.ed. São
Paulo: Moderna, 2010.
ARAUJO, S.M.; BRIDI, M.A.; MOTIM, B.L. Sociologia: um olhar crítico. São
Paulo: Contexto, 2013.

Bibliografia Complementar:
MIRANDA, S.A. Diversidade e ações afirmativas: combatendo as
desigualdades sociais. Belo Horizonte: Autêntica, 2010.
VIANNA, C. Políticas de educação, gênero e diversidade sexual. Belo
Horizonte Autẽntica,

8.

FERRAZ, C.V.; Leite, G.S. (coords) Direito

diversidade. São Paulo Atlas,

2015.
DORETO, D.T. et al. Questão Social, direitos humanos e diversidade.
Porto Alegre: SAGAH, 2018.
FREITAS, M.E.; Dantas, M. (orgs) Diversidade sexual e trabalho. São
Paulo: Cengage Learning, 2012.
Disciplina
Educação Ambiental – 80 horas
Ementa:
Direito Ambiental. Princípios. Ética, o meio ambiente e a economia de
mercado. Meio Ambiente na Constituição Federal. Competência. Atuações
preventivas e repressivas da Administração Pública em matéria ambiental.
Proteção do meio ambiente. Tutelas do meio ambiente. Políticas públicas.
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Responsabilidade Civil. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
ANTUNES, Paulo Bessa. Direito Ambiental. 19.ed. São Paulo: Atlas, 2017.
SIRVINSKAS, L.P. Manual de direito ambiental. 16.ed. São Paulo: Saraiva
Educação, 2018.
PHILLIPPI JR., A. Direito ambiental e sustentabilidade. Barueri: Manole,
2016.

Bibliografia Complementar:
RODRIGUES, M. A. Direito ambiental esquematizado. 5. ed. São Paulo:
Saraiva, 2018.
MUKAI, T. Direito ambiental sistematizado. 10.ed. Rio de Jameiro:
Forense, 2016.
ANTUNES, P.B. Dano Ambiental: uma abordagem conceitual. 2.ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
*OLIVEIRA,

S.V.W.B.;

LEONETI,

A.B.;

CEZARINO,

L.O.

(orgs).

Sustentabilidade: princípios e estratégias. Barueri: Manole, 2019.
* KOHN, Ricardo.

Ambiente e Sustentabilidade: Metodologias para

Gestão. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

OPTATIVA II
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Disciplina
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais – 40 horas
Ementa:
Perspectiva cultural e linguística dos surdos. Aspectos linguísticos da Língua
Brasileira de Sinais (LIBRAS). História das comunidades surdas e das
identidades surdas, tendo como base a compreensão crítica do contexto
social, cultural e das bases legais que envolvem a língua natural da
comunidade surda brasileira, Libras. Propostas educacionais direcionadas às
pessoas surdas. Lembrando que o curso apresenta como um de seus
princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a
exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os padrões
tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas abordagens
para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender todas as
competências propostas bem como formar um profissional e cidadão atual,
versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo
global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
BARROS, M. E. ELiS: Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas de
Sinais. Porto Alegre: Penso, 2015. E-book. ISBN 9788584290512.
QUADROS, R. M. de. Língua de Sinais Brasileira: Estudos Linguísticos.
Porto Alegre: Grupo A, 2011.
MOURA, M. C. Educação para Surdos: Práticas e Perspectivas II. Rio de
Janeiro: Grupo GEN, 2011.

Bibliografia Complementar:
QUADROS, R. M.; CRUZ, C. R. Língua de sinais: instrumentos de
avaliação. Porto Alegre: Artmed, 2011. 160 p. E-book. ISBN 9788536324784
PACHECO, J.; EGGERTSDÓTTIR, R.; MARINÓSSON, G. L.

Caminhos

para a inclusão: um guia para o aprimoramento da equipe escolar. Porto
Alegre: Artmed, 2007. 232 p. E-book. ISBN 9788536307572.
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QUADROS, R. M. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto
Alegre: Artmed, 2008. 128 p. E-book. ISBN 9788573072655
PACHECO, J. Pequeno Dicionário de Absurdos em Educação. Porto
Alegre: Grupo A, 2009.
SMITH, D. D. Introdução à educação especial: ensinar em tempos de
inclusão. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 480 p. ISBN 9788536311135.
Disciplina
Tecnologia Pós Colheita – 40 horas
Ementa:
Perdas pós-colheita no Brasil; Atributos de qualidade e conservação; Manejo
pré e pós-colheita; Desordens fisiológicas e patologia pós-colheita;
transporte, pré-processamento, beneficiamento, classificação, padronização,
secagem, embalagem e armazenamento de produtos agrícolas; Métodos de
manutenção da qualidade e técnicas de laboratório usadas em pós-colheita;
Exigências mercadológicas. Lembrando que o curso apresenta como um de
seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
LORINI, I. et al. Armazenagem de Grãos: Nova Edição. Campinas: Bio
Geneziz, 2018.
FORNASIERI FILHO, D. Manual da Cultura do Milho. Jaboticabal: Funep,
2007.
ANDRIOLO, J. L. Olericultura Geral. Santa Maria: UFSM, 2017.
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Bibliografia Complementar:
ONTES, P. C. R.; SILVA, D. F. H. Produção de Tomate de Mesa. Viçosa:
Aprenda Fácil, 2002.
GERMANO, P. M. L.; GERMANO, M. I. S. Higiene e vigilância sanitária de
alimentos. 6. ed. Barueri: Manole, 2019. [MB]
FORNASIERI FILHO, D.; FORNASIERI, J. L. Manual da Cultura do Sorgo.
Jaboticabal: Funep, 2009.
SCAGGIANTE, G. et al. Goiaba Pós-colheita: Frutas do Brasil. Brasília:
Embrapa, 200.
SILVA, J. B. C.; GIORDANO, L. B. Tomate para Processamento Industrial.
Brasília: Embrapa, 2000.
Disciplina
Paisagismo e Plantas Ornamentais – 40 horas
Ementa:
Situação e importância da floricultura. Propagação de flores e plantas
ornamentais. Aspectos culturais das principais espécies comerciais de flores
e

plantas

ornamentais.

Pós-colheita

e

armazenamento

de

flores.

Comercialização de flores e plantas ornamentais. Histórico, conceito e
importância do paisagismo; Princípios básicos do paisagismo; Grupos de
plantas em paisagismo; Projeto paisagístico - levantamento das condições
locais; Anteprojeto; Projeto definitivo; Memorial descritivo; Implantação e
manutenção dos jardins. Lembrando que o curso apresenta como um de
seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.
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Bibliografia Básica:
RUSIN, C. et al. Floricultura e paisagismo. Porto Alegre: SAGAH, 2021.
[MB]
BARBOSA, A.C.S. Paisagismo, jardinagem e plantas ornamentais. 7 ed.
São Paulo: Iglu, 2010.
MASCARÓ, J. L.(org.) Infra-estrutura da paisagem. Porto Alegre:
Masquatro, 2008.
Bibliografia Complementar:
FIGUEIREDO, A. C. C. Projetos de Paisagismo e jardinagem São Paulo:
Platos Soluções Educacionais S.A., 2021.
GALINATTI, A. C. M.; GRABASCK, J.R.; SCOPEL, V.G. Projeto de
paisagismo I Porto Alegre: SAGAH, 2019.
SEKIYA, R. F. M. omposi o de plantas ornamentais em jardins São
Paulo rica,
. VIANA, V. J. BERNARDES, G.S.R. Cultivo de plantas
ornamentais. São Paulo rica,
.
CASTRO, A.A. aracterísticas plásticas e bot nicas das plantas
ornamentais São Paulo rica,
.
VIANA, V. J.; BERNARDES, G.S.R. Cultivo de plantas ornamentais. São
Paulo rica,
.

OPTATIVA III
Disciplina
Cultura Afrodescendente e Indígena – 40 horas
Ementa:
Tratar os conceitos de etnia, raça, racialização, identidade, diversidade,
diferença. Compreender os grupos étnicos “minoritários” e processos de
colonização e pós colonização. Políticas afirmativas para populações étnicas
e políticas afirmativas específicas em educação. Populações étnicas e
diáspora. Racismo, discriminação e perspectiva didático-pedagógica de
educação antirracista. Currículo e política curriculares. História e cultura
étnica na escola e itinerários pedagógicos. Etnia/Raça e a indissociabilidade
de outras categorias da diferença. Cultura e hibridismo culturais. As
etnociências na sala de aula. Movimentos Sociais e educação não formal.
Pesquisas em educação no campo da educação e relações étnico-raciais.
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Lembrando que o curso apresenta como um de seus princípios a prática da
interdisciplinaridade que deve ser aplicada durante a exposição do conteúdo,
buscando dessa forma romper com os padrões tradicionais favorecendo
análises críticas a respeito das diversas abordagens para um mesmo
assunto. Moldando seus egressos para atender todas as competências
propostas bem como formar um profissional e cidadão atual, versátil e
capacitado a lidar com o mercado local, regional e até mesmo global cada
vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
FERRAZ, C. V.; LEITE, G. S. (Coord.) Direito à Diversidade. São Paulo:
Grupo GEN, 2015. (MB)
MATTOS, R. A. História e cultura afro-brasileira. 2.ed. São Paulo:
Contexto, 2011.
SILVA, A. L.da; MACEDO, A. V. L.da S.; NUNES, A. (org). Crianças
indígenas: ensaios antropológicos. São Paulo: Global, 2002.

Bibliografia Complementar:
GEERTZ, C. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
SANT ANA, Cláudio Arte e cultura. São Paulo

rica,

.

GOMES, Nilma Lino; ABRAMOWICZ, Anete. Educação e raça: Perspectivas
políticas, pedagógicas e estéticas. São Paulo: Autêntica, 2010.
GOMES, N.L. Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da
identidade negra 2. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2008
SCOPEL, V.G.; CARVALHO, A. M.; OLIVO, P.B. Artesanato e cultura
brasileira. Porto Alegre: SAGAH, 2019.
Disciplina
Direitos Humanos – 40 horas
Ementa:
Teoria Geral dos Direitos Humanos; Precedentes históricos do processo de
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internacionalização dos Direitos Humanos; A estrutura normativa do sistema
global e regional de proteção dos Direitos Humanos; A Constituição Brasileira
de 1988 e o processo de democratização no Brasil; A Constituição de 1988 e
os Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos. Direitos
Humanos e cidadania no Brasil. Lembrando que o curso apresenta como um
de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser aplicada
durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper com os
padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das diversas
abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos para atender
todas as competências propostas bem como formar um profissional e
cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado local, regional e
até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
COMPARATO. F. K. afirma o hist rica dos direitos humanos. 12. ed.
São Paulo: Saraiva, 2019. (MB)
GARCIA, E. Proteção internacional dos direitos humanos. 3.ed. São
Paulo: Atlas, 2015.
MAZZUOLI, V. de O. Curso de direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Método,
2015.

Bibliografia Complementar:
CASTILHO, R. A Liberdade como fundamento dos Direitos Humanos
São Paulo: Expressa, 2021.
MARMELSTEIN, G. Curso de Direitos Fundamentais. 8. ed. Rio de
Janeiro: Atlas, 2019.
LEITE, C. H. B. Manual de direitos humanos. São Paulo: Atlas, 2015.
RAMOS, A. de C. Processo internacional de direito humanos: análise dos
mecanismos de apuração de violações de direitos humanos e implementação
das decisões no Brasil. 5.ed.. São Paulo: Saraiva, 2016.
PIOVESAN, F. Temas de direitos humanos. 9.ed.. São Paulo: Saraiva,
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2015.
Disciplina
Perícia e Avaliação Imobiliária Rural – 40 horas
Ementa:
Noções básicas sobre avaliações e perícias rurais; Etapas da perícia;
Avaliação de imóveis rurais: desapropriações, desapropriação para Reforma
Agrária; pagamento, alienação, permuta, garantias, seguros; métodos de
avaliação; Avaliação de recursos naturais, de benfeitorias, plantações;
Legislações; Depreciação; Avaliação de servidões; Técnica de elaboração de
laudos; Avaliações em ações judiciais. Lembrando que o curso apresenta
como um de seus princípios a prática da interdisciplinaridade que deve ser
aplicada durante a exposição do conteúdo, buscando dessa forma romper
com os padrões tradicionais favorecendo análises críticas a respeito das
diversas abordagens para um mesmo assunto. Moldando seus egressos
para atender todas as competências propostas bem como formar um
profissional e cidadão atual, versátil e capacitado a lidar com o mercado
local, regional e até mesmo global cada vez mais dinâmico.

Bibliografia Básica:
FREITAS, J. A. Laudos e perícias em engenharia. São Paulo: Platos
Soluções Educacionais S.A., 2021. [MB]
MARTINS,

D.

M.

Imóveis

Rurais:

Como

Classificar

e

Avaliar

Propriedades Rurais. Viçosa: Aprenda Fácil, 2014.
BALTAZAR, J.C. Imóveis rurais: avaliações e perícias. Viçosa: UFV, 2015.

Bibliografia Complementar:
FORSTER, G.R. A Privatização das Terras Rurais. Barueri: Manole, 2003.
[MB]
FIKER, J. Perícias e avaliações de engenharia: fundamentos práticos. 3.
ed. São Paulo: Liv. e Ed. Universitária de Direito, 2011.
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SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; KLAMT, E. Classificação da Aptidão
Agrícola das Terras: Um Sistema alternativo. Guaíba: Agrolivros, 2007.
DESLANDES, C. A. Avaliação de imóveis rurais. Viçosa: Aprenda Fácil,
2002.
FIKER, J. Manual de Redação de Laudos Avaliação de Imóveis 3. ed. São
Paulo: Oficina de Textos, 2009.
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ANEXO IV
Normativa Institucional de 06 de janeiro de 2021 - Trabalho Discente
Efetivo
Dispõe sobre a Normatização do Trabalho
Discente Efetivo Pedagógico (TDEP) como
ferramenta de promoção do Processo de
Ensino e Aprendizagem para os Cursos de
Graduação Ofertados pelo Grupo Idea de que
compõe as Instituições de Ensino Superior Faculdade Patos de Minas.

O Conselho Acadêmico no uso de suas atribuições tendo em vista a
necessidade de definir os critérios normatização do Trabalho Discente Efetivo
Pedagógico (TDEP) a serem implementados para os cursos de Graduação
ofertados pela IES – Faculdade Patos de Minas.

Considerando ao disposto na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, no
Parecer CNE/CES nº 575, de 04 de abril de 2001, no Parecer CNE/CES nº
261, de 09 de novembro de 2006.

Considerando o Art. 2º e Art. 3º da Resolução Nº. 03 de 02 de julho de 2007 do
Conselho Nacional de Educação (CNE), que dispõe sobre os procedimentos a
serem adotados quanto ao conceito de hora aula, diz que “Art.

º Cabe às

Instituições de Educação Superior, respeitado o mínimo dos duzentos dias
letivos de trabalho acadêmico efetivo, a definição da duração da atividade
acadêmica ou do trabalho discente efetivo que compreenderá: I – preleções e
aulas expositivas; II – atividades práticas supervisionadas, tais como
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laboratórios, atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais
e em grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas.
Art. 3º A carga horária mínima dos cursos superiores é mensurada em horas
(60 minutos), de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo”.

RESOLVE:
Art. 1º. Utilizar o Trabalho Discente Efetivo Pedagógico como estratégia para a
melhoria do desempenho acadêmico e profissional dos alunos por meio da
implementação de medidas educativas e estratégias didáticas que induzam aos
estudantes a empreenderem um verdadeiro salto de qualidade em seu
trabalho, que resulte num melhor desempenho acadêmico e profissional, a
partir da sua passagem pelos cursos de graduação ofertado pela IES.

Art. 2º. Fica a IES de acordo com os parâmetros legais estabelecidos pela
resolução supracitada nº. 3 de 02/07/2007 estabelecer o Trabalho Discente
Efetivo Pedagógico como parte do componente da carga horária dos cursos
por ela ofertadas. Desta forma, a carga horária das disciplinas passa a ser
composta por:

Atividade Acadêmicas presenciais, aqui compreendidas como preleções e
aulas expositivas realizados pelo docente;
TDEP, aqui compreendido como o conjunto de atividades complementares
realizadas extraclasse pelos discentes desde que planejadas e supervisionada
pelo docente da disciplina.

Art. 3º. Entende-se por Trabalho Discente Efetivo Pedagógico o conjunto
diversificado de atividades relacionadas ao ensino, que incorporam as práticas
pedagógicas previstas nos mais diversos componentes curriculares, realizadas
de modo extraclasse, de forma individual ou coletiva, voltadas à integralização
dos currículos dos cursos de graduação, favorecendo a apropriação do
conhecimento e o desenvolvimento das competências e habilidades previstas
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nos Projetos Pedagógicos De Curso – PPC, de modo a complementar as
atividades acadêmicas presenciais.

O TDEP deve, obrigatoriamente, estar relacionado com a ementa - conteúdo
da disciplina ministrada no referido semestre de acordo com o planejamento do
docente.

O planejamento deverá ser aprovado pelo coordenador de curso e entregue
junto com o Plano de Ensino para validação da atividade.

O TDEP deve ser planejado e supervisionado pelo docente, mas a realização
das atividades é de responsabilidade dos discentes, pois é componente
fundamental e indispensável do processo de aprendizagem dos estudantes.

O TDEP é componente integrante da carga horária das disciplinas; e deve,
portanto, ser realizado pelos discentes como requisito parcial para a obtenção
da aprovação na disciplina.

Art. 4º. O TDEP poderá, de acordo com o planejamento docente, ser composto
de:

Atividade de leitura e pesquisa na biblioteca (que deve ser mais bem
explorada) ou em plataforma digital;
Atividades de fixação de conteúdos e desenvolvimento de competências, tais
como

estudos

dirigidos,

trabalhos

individuais,

trabalhos

em

grupo,

desenvolvimento de projetos, atividades em laboratório, atividades de campo,
visitas técnicas, relatórios, oficinas, pesquisas, estudos de casos, seminários,
desenvolvimento de trabalhos acadêmicos;
Trabalhos individuais ou em grupo no âmbito interno ou externo às IES com o
objetivo de desenvolver estudos de caso, projetos, seminários, análises
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técnicas, resoluções de situações problemas reais ou simulados, estudos de
viabilidades técnicas e júris simulados.

Art. 5º. São objetivos do TDEP:

Promover a apropriação do conhecimento e o desenvolvimento das
competências e habilidades previstas nos projetos pedagógicos de cada curso,
contribuindo para a integralização do currículo dos cursos;

Promover a melhoria do desempenho acadêmico e profissional do alunado por
meio do desenvolvimento de práticas pedagógicas que priorizem a sua
participação ativa no processo de formação, promovendo o aprendizado
autônomo e sua progressiva autonomia intelectual;

Possibilitar o desenvolvimento de práticas pedagógicas que possibilitem
ampliar o envolvimento dos estudantes, favorecendo o trabalho individual e
coletivo, fortalecendo a articulação da teoria com a prática e a aproximação
com o campo de atuação profissional;

Diversificar e flexibilizar as atividades acadêmico-pedagógicas dos cursos de
graduação.

Art. 6º. Fica os Coordenadores dos Cursos, no âmbito da IES, responsáveis
por orientar os docentes no planejamento, organização, avaliação e protocolo
de entrega dos trabalhos pelos alunos. Dado isso, para garantir a qualidade
das atividades propostas, bem como os objetivos sejam atingidos, os docentes
deverão:

Planejar

as

atividades,

em

razão

da

carga

horária,

distribuindo-as

preferencialmente ao longo do semestre de modo a protocolar na coordenação
a Proposta de Avaliação Livre em relação ao TDEP;
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Organizar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) através da plataforma
Google Classroom especificamente para desenvolvimento da atividade
programada do TDEP;

Disponibilizar as atividades e a orientação necessária, logo no início do
semestre;

Supervisionar as atividades desenvolvidas pelos estudantes;

Avaliar os conteúdos apresentados pelos alunos;

Receber dos alunos o arquivo digital dos trabalhos por meio de formulário
específico, com as alterações necessárias, e enviá-los para Secretaria
Acadêmica, juntamente com a planilha de apresentação do TDEP, com todos
os

dados

sobre

os

trabalhos

apresentados,

objetivo,

habilidades

e

competências esperadas dos alunos.

Caberá aos docentes organizar as atividades de modo didático e objetivo,
fazendo uso da escolha do tipo de atividade a ser determinada no
planejamento conforme o Art. 4º; atribuir a pontuação da atividade distribuída
na AVL (Avaliação Livre) no valor de 10 pontos.

Art. 7º. As implicações para o alunado por ser um componente integrante da
carga horária das disciplinas, deve, portanto, deve ser realizado pelos
discentes como requisito parcial para obtenção da aprovação nas disciplinas; o
TDEP estará previsto em cada disciplina, em vista da adequada consecução
dos objetivos propostos pelas atividades compondo assim a nota da AVL
(Avaliação Livre) do procedimento avaliativo da IES. Assim, o aluno deverá
cumprir os prazos fixados pelo docente sendo vedada a entrega da atividade
posteriormente a data da atividade.
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Art. 8º. Fica de responsabilidade da Coordenação Pedagógica e a
Coordenação Acadêmica acompanhar os coordenadores e professores dos
cursos as atividades do TDEP, de modo que as ações sejam implantadas de
forma adequada, sem comprometer a qualidade desejada em relação aos
cursos; cabendo a Coordenação Pedagógica o suporte técnico pedagógico no
que diz:

# Capacitação dos docentes para a compreensão e a utilização do TDEP;
# Acompanhamento pedagógico dos docentes, a fim de garantir a qualidade
das atividades propostas, observada a liberdade da cátedra.
# Avaliação contínua e sistemática da aplicação do método nos cursos
envolvidos, a fim de assegurar a qualidade da atividade, em favor do crescente
desenvolvimento com qualidade do ensino ofertado pela instituição.

Art. 9º. Sobre as implicações da execução da carga horária correspondente a
disciplina devido a adoção do TDEP, os cursos ofertados pela IES passam a
planejar

um

conjunto

de

atividades

discentes

efetivas

pedagógicas,

compatíveis dentro da carga horária prevista para cada disciplina em
conformidade as semanas previstas no calendário acadêmico. Dado isso, a IES
passará a ter disponível no mínimo 18 semanas letivas no calendário
acadêmico presenciais na IES em cada semestre; as demais semanas e horas
ficam complementares conforme o planejamento do PDEP protocolado pelo
docente da disciplina junto a coordenação, validado pelas Coordenações
Pedagógicas e Acadêmica, a fim de totalizar a carga horária prevista para cada
disciplina.

Art. 10º. Quanto aos aspectos operacionais da utilização do TDEP, dar-se-á
na composição da carga horária das disciplinas que deverá observar: calcular a
quantidade de horas necessárias para complementar a carga horária da
disciplina; onde, a carga horária do TDEP é calculada de modo a observar:
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# Carga Horária total da disciplina conforme matriz curricular;
# Total de créditos de aula diário da disciplina conforme grade horária;
# Total de semanas em calendário acadêmico conforme dias da semana;
# Total da carga horária presencial da disciplina não convertida
# Total da carga horária executada presencial convertida;
# Total da carga horária em TDEP;

§ 1º. Para cálculo da carga horária atribuída no TDEP aplica-se a fórmula: [B x
C = D x 50 / 60 = E – A = F].

§ 2º. Exemplo da aplicação da fórmula na prática de cálculo:

- Disciplina: Metodologia Científica
- CH total: 80 horas
- Total de créditos conforme dias da semana em grade horária: 2 segunda-feira
| 2 quinta-feira
- Total de semanas em calendário conforme dias da semana: 18 segunda-feira
| 20 quinta-feira

Onde:

[2x18=36;

2x20=40;

36+40=76x50/60=63,3-80=16,7

em

aproximação17].

Leia-se: 2 (dois créditos da segunda-feira) X (multiplicado) por 18 (dezoito
semanas totais em calendário conforme dias da semana referente às
segundas-feiras) = (igual a) 36 e 2 (dois créditos da quinta-feira) X
(multiplicado) por 20 (vinte semanas totais em calendário conforme dias da
semana referente às quintas-feiras) = (igual a) 40, onde 36 (trinta e seis) +
(somado com) 40 (quarenta) = (é igual ao total de) 76 (horas carga horaria
presencial da disciplina que necessita da conversão de 50 para 60 minutos; daí
então) X (multiplica 76 por) 50 (cinquenta minutos) / (divide por) 60 (sessenta
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minutos) = (é igual a) 63,3 (sessenta e três virgula três horas; daí) 63,3
(sessenta e três virgula três horas da carga horária cursada presencialmente
convertida de 50 para 60 minutos) - (subtraído) 80 (oitenta horas
correspondente a carga horaria da disciplina conforme matriz curricular) = (é
igual a) 16,7 – 17 horas de TDEP (dezesseis virgula sete aproximado para
dezessete horas a serem complementada com o trabalho discente efetivo
pedagógico).

Art. 11º. Cabe destacar que não é permitido utilizar o TDEP para repor aulas
presenciais previstas no calendário acadêmico e não ministradas pelo docente
responsável pela disciplina.

Art. 12º. Fluxograma do Planejamento de Organização e Sistematização da
aplicação do Trabalho Discente Efetivo Pedagógico consiste em:

# 1º passo: definição das competências e habilidades a serem desenvolvidas
por meio dos conteúdos a serem trabalhados no TDEP;
# 2º passo: seleção do tipo de atividade a ser realizada conforme Art. 4º
descritas no anexo I desta normativa;
# 3º passo: Elaboração da Proposta de Avaliação Livre que contemplará ao
TDEP onde constará a definição do(s) objetivo(s) da(s) atividade(s),
detalhamento de todas as etapas com orientação para sua realização e
elaboração do cronograma de execução;
# 4º passo: seleção do material de apoio para realização das atividades do
alunado;
# 5º passo: definição dos critérios avaliativos;
# 6º passo: encaminhar a proposta conforme anexo II desta normatização para
validação

da

coordenação;

7º

passo:

validação

da

coordenação

e

procedimentos internos junto a coordenação pedagógica;
# 8º passo: organização da atividade pelo docente no Google Classroom para
conhecimento dos alunos;
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# 9º passo: implementação da atividade;
# 10º passo: entrega da atividade final para validação do professor no AVA do
Google Classroom pelo alunado;
# 11º passo: conclusão e encerramento da atividade com emissão da nota
atribuída no Google Classroom.
# 12º passo: validação final e parecer do coordenador de curso junto a
coordenação pedagógica e coordenação acadêmica.

Art. 13º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2021.
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Anexo A
Quadro de Atividades e Carga Horária Atribuída para Validação do TDEP
Atividade

Descrição

CH do
TDEP

(análise; compreensão; interpretação; síntese)
Leitura

Leitura de artigos científicos ou capítulos de
livros da bibliografia da disciplina para debate

1 hora

em sala.
Atividades de estudo sobre determinado tema,
realizadas antes do desenvolvimento das
aulas. Tem o intuito de possibilitar a
preparação dos estudantes para uma
participação mais ativa nas aulas. Podem ser:
Estudos complementares: estudo de
determinados temas para complementar o
desenvolvimento das
aulas; Elaboração de trabalho de análise e
Estudos Prévios

síntese sobre temas abordados no

2 horas

componente curricular: Inclui a produção de
trabalhos de análise, e/ou síntese e
elaboração, individuais ou coletivas, sobre os
temas abordados num componente curricular
específico. Podem ser utilizados livros texto
previstos no Plano
de Ensino da disciplina, inclusive para
potencializar o uso da Biblioteca das
Unidades.
Exercícios e
Trabalho

De acordo com um tema estudado, uma
leitura pré-estabelecida ou uma atividade

2 horas

prática ou de observação no âmbito interno ou
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externo às IES, relevante para a formação dos
estudantes, realizada fora do horário das
aulas. Pode-se solicitar o desenvolvimento de
resenhas, resumos, pareceres críticos,
análises.
De acordo com um tema estudado, promover
um debate entre os estudantes, mediado pelo
professor, por meio do fórum. É importante
que as questões lançadas não tenham
respostas prontas ou diretas, pois o objetivo é
Fórum de
Discussão

fomentar discussões, trabalho com a opinião
dos estudantes. Pode haver um
direcionamento anterior do trabalho, através

1 hora
cada

de perguntas âncora, disponibilizadas
anteriormente para os alunos. A partir daí, na
discussão in loco, surgem os novos
questionamentos provocados pelo professor, e
os demais, promovidos pelos alunos.
5 minutos
por

Questionário
Online

Questionário referente a um tema específico
estudado em sala de aula ou objeto de
pesquisa, que será inserido online.

questão de
múltipla
escolha e
10 minutos
questão
aberta.

Objeto Virtual de
Aprendizagem

Pesquisa de assuntos complexos de várias
fontes virtuais, que deverá conter animações,

8 horas

ilustrações, áudio ou outras formas de mídias.

Estudo de

Sobre temas em estudo, mediante uma

Materiais

adequada estruturação das aulas pelo

10 horas
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Didáticos

professor. O professor deve definir um roteiro
de estudos incluindo introdução, tema,
questões guia sobre o tema em estudo,
provocações para reflexões sobre o tema.
Definir algum tipo de entrega (atividades a
serem realizadas a partir dos estudos
realizados).
A análise de formas diversas de produção
multimídia é uma estratégia importante de
complementação e ampliação dos
conhecimentos, bem como de estímulo à
reflexão e elaboração a respeito dos temas
em estudo e/ou às competências e
habilidades requeridas pelo curso. O professor

Análise de filmes
e vídeos e
outras formas de
Produção
Intelectual
Multimídia

deve encaminhar orientações para o processo
de busca a ser realizado (o que buscar e o
porquê buscar), correlacionando a atividades
aos conhecimentos a serem apropriados e/ou

15 horas

competências e habilidades a serem
desenvolvidas a partir do componente
curricular. Aqui, as fontes de busca para o
aluno, bem como para o próprio professor
fazer o planejamento da atividade podem ser
variadas. Atualmente as próprias redes sociais
contribuem com a identificação de conteúdo
válidos que podem ser utilizados em sala de
aula, beneficiando a aproximação da
linguagem com os estudantes.

Levantamento e

Sobre determinado tema, na biblioteca, em

Exploração de

periódicos ou na internet. O professor deve

Referências

encaminhar orientações para o processo de

15 horas
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Bibliográficas

busca a ser realizado (o que buscar e o
porquê buscar), correlacionando a atividades
aos conhecimentos a serem apropriados e/ou
competências e habilidades a serem
desenvolvidas a partir do componente
curricular.

Estudo de
Casos

Casos de empresas ou atividades de
experiência profissional, que deverão ser

4 horas

debatidos em sala de aula.
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Anexo B
Modelo da Estrutura da Proposta do Trabalho Discente Efetivo
Pedagógico
PLANO DE TRABALHO DISCENTE EFETIVO PEDAGÓGICO

Curso: nome do curso
Ano e Semestre: 2021/1
Período do Curso: indicar o período
Disciplina: nome da disciplina
Carga Horária em matriz curricular: indicar
Carga Horária cursada na disciplina presencial convertida: indicar
Carga Horária atribuída ao TDE: indicar
Professor Responsável: nome do Professor

1. Definição das competências e habilidades a serem desenvolvidas por meio
dos conteúdos a serem trabalhados no TDEP.

Apresentação do professor

2. Tipo de atividade a ser desenvolvida.

Cópia e cola do quadro

3. Objetivo da atividade.

Apresentação do professor

4. Desenho da atividade.

Detalhamento de todas as etapas com orientação para sua realização e
292

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

elaboração do cronograma de execução

5. Valor atribuído na AVL (Avaliação Livre).

Detalhamento de todas as etapas com orientação para sua realização e
elaboração do cronograma de execução

293

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

ANEXO V

Normativa Institucional de 11 de janeiro de 2021 - Atividades de Extensão

Dispõe

sobre

a

Normatização

para

implementação do Regulamento de Atividades de
Extensão

Universitária

no

cumprimento

da

Resolução nº. 7 do CNE de 18/12/2018 como
ferramenta de promoção do Processo de Ensino e
Aprendizagem para os Cursos de Graduação
Ofertados pelo Grupo Idea de que compõe as
Instituições de Ensino Superior -

Faculdade

Patos de Minas.

O Conselho Acadêmico no uso de suas atribuições tendo em vista a
necessidade de definir os critérios normatização do Atividade de Extensão
Universitária a serem implementados para os cursos de Graduação ofertados
pelas IES – Faculdade Patos de Minas.

Considerando ao disposto na Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de
2018 que estabelece as Diretrizes para a Extensão na Educação Superior
Brasileira e regimenta o disposto na Meta 12.7 da Lei nº. 13.005/2014 que
aprova o Plano Nacional de Educação - PNE 2014 - 2024 e dá outras
providências.

Considerando a Constituição Federal no Art. 207, que consagrou o princípio da
indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão; a Lei 9394/1996 de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que consagra a universalização da
extensão, como ação aberta à participação da população.
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Considerando a Meta 12.7, preconiza assegurar que 10% (dez por centro) da
carga horária total dos cursos de graduação correspondam às ações de
extensão, destacando os programas e projetos, orientando sua ação,
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social, do Plano Nacional de
Educação (2014-2024).
Considerando que para as IES – Faculdade Patos de Minas, a extensão
universitária é o processo social educativo, cultural e científico que articula o
ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação transformadora
entre a IES e a sociedade.

Considerando que a extensão se torna uma ação social útil sobre a realidade
quando realizada como processo dialético entre teoria e prática, e quando a
aplicabilidade do que foi produzido possibilita o exercício do pensamento crítico
e do agir coletivo. Assim, a extensão consolida-se como espaço do fazer
acadêmico, como prática pedagógica que dialoga com a comunidade e junto a
ela constrói outros saberes, auxiliando no empoderamento social.

Considerando que a extensão, os ambientes de aprendizagem passam a ser
considerados como todo o espaço, dentro ou fora da universidade, onde se
realiza o processo histórico-social vivido por diferentes atores, ampliando a sala
de aula para além do ambiente físico da IES.

Considerando as potencialidades didático-pedagógicas da extensão também
devem ser inseridas, efetivamente, na formação de professores, harmonizando
teoria e prática universitária. A formação pedagógica deve apresentar bagagem
sólida na construção de currículos que apontem metodologias extensionistas e
possibilitem uma relação social interativa e dialética.
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Considerando as ações de extensão podem estar inseridas como ambientes de
aprendizagem ou atividades formativas nas Unidades de Aprendizagem e
Certificações dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, e contribuem para o
desenvolvimento das competências almejadas. Como resultado, a extensão é
evidenciada na trajetória acadêmica do estudante, refletindo o seu histórico de
experiências.

RESOLVE:

Art. 1º. Adotar como princípios norteadores da Atividade de Extensão
Universitária como ferramenta de promoção do Processo de Ensino e
Aprendizagem para os Cursos de Graduação Ofertados pelo Grupo Idea de
que compõe as Instituições de Ensino Superior - Faculdade Patos de Minas:

# A indissociabilidade com o ensino e a pesquisa, pois entende que somente
um processo integrado permite uma formação completa dos sujeitos;
# A democratização dos saberes, por reconhecer que a educação é um direito
de todos, sem distinção, e, por isso, o acesso à educação deve ser aberto;
# A relação de diálogo com a sociedade, já que a interação dialógica é
fundamental para que todo o processo educativo possa ser irrigado pelas
questões que envolvem a comunidade;
# A universalização das ações de extensão, o que significa que todos os
públicos podem participar do ambiente universitário e de suas ações, bem
como a extensão deve ser aberta à participação de todos os estudantes e
professores da universidade;
# A educação permanente dos sujeitos envolvidos nas ações de extensão, por
se constituir como uma ação que pode acontecer em todas as etapas da vida
acadêmica do indivíduo, proporcionando momentos formais e informais de
formação;
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# O compromisso com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da
inovação, por entender que as ações de extensão, para além do
compartilhamento de saberes, são fontes de geração de novos conhecimentos;
# A melhoria da vida em sociedade colaborativa e solidária, por entender que a
extensão possui um caráter emancipatório dos sujeitos envolvidos, que se
empoderam de conhecimentos e técnicas passíveis de serem utilizadas em
prol do progresso social e da melhoria da vida;
# A sustentabilidade, tanto socioambiental quanto econômico-financeira, para
que o cuidado com o ambiente e com as finanças seja uma premissa dos
processos de extensão;
# A democracia, a horizontalidade e a transparência da gestão, permitindo que
todos possam ter conhecimento do gerenciamento das ações de extensão.

Art. 2º. A extensão não deve ser entendida apenas como uma prestação de
serviços “extramuros”, mas como práticas em que o corpo acadêmico
desenvolve suas atividades de ensino, pesquisa e assessoria com a finalidade
de atingir um público mais vasto e proporcionar as comunidades locais um
acesso mais fácil a conhecimentos e técnicas que permitam melhorar a
qualidade de vida.

§ 1º. Entende-se por extensão acadêmica ações que criam condições à
sociedade de ter o conhecimento de domínio da faculdade, seja pela sua
própria produção, ou seja, pela sistematização do conhecimento universal
disponível.

§ 2º. Torna-se acessível à sociedade entende-se criar recursos e condições
para a apresentação de informações que facilitem a apropriação pela
sociedade do conhecimento disponível.

§ 3º. Tornar acessível o conhecimento existente inclui a produção de
conhecimento sobre o próprio processo de acesso ao saber desde a
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caracterização das necessidades da sociedade e a identificação de problemas
relevantes para gerar a produção do conhecimento, até a realização de
processos de disseminação do conhecimento disponível.

§ 4º. A extensão é considerada como parte ou etapa de processos da produção
de conhecimento e não como algo a parte desses processos. Cuja as
atividades de extensão deverão procurar garantir que as mesmas sejam de fato
um esforço para tornar acessível o conhecimento produzido pela unidade ou do
seu domínio.

§ 5º. Todas as atividades de extensão deverão ser realizadas envolvendo
discentes, docentes, funcionários da área técnico administrativa e sociedade
civil.

Art. 3º. São políticas da Extensão Universitária no âmbito da IES:

# Vinculação das ações de extensão ao processo de ensino e aprendizagem
como componente curricular qualificador dos percursos formativos;
# Promoção do diálogo permanente com a comunidade na busca de soluções
para os desafios sociais, articulando a produção do conhecimento e a
construção de saberes com a dinâmica da sociedade;
# Participação de docentes, discentes e pessoas da comunidade na
configuração das atividades de extensão em suas diferentes modalidades,
qualificando-as por meio da formação teórica, metodológica e crítica;
# Promoção da cultura, da expressão artística, do lazer e de atividades físicas
e esportivas, como ferramentas pedagógicas e de promoção social, acessíveis
a todos os públicos;
# Difusão da produção acadêmica: científica, didático-pedagógica, tecnológica,
artística e cultural, ampliando o acesso ao conhecimento acadêmico;
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# Gestão participativa e descentralizada das ações de extensão, com
fundamento nos princípios da democracia, da horizontalidade, da transparência
e da sustentabilidade ambiental e econômico-financeira;
# Avaliação das ações de extensão quanto ao mérito acadêmico e à relevância
social, primando pela máxima qualidade em todos os processos;
#

Articulação,

promoção

e

desenvolvimento

de

iniciativas

de

empreendedorismo e inovação.

Art. 4º. São considerados como modalidades de atividades de extensão, ações
que atendam na integra o Art. 1º e Art. 2º desta normativa assim definida como
possibilidade de atuação:

# Projetos;
# Cursos;
# Eventos de socialização cultural;
# Prestação de serviços;
# Licenciamento, cessão e fornecimento dos ativos de propriedade intelectual;
# Desenvolvimento de novos empreendimentos;
# Atividades formativas;
# Projetos de Pesquisa que envolvam a comunidade;
# Fórum, Jornadas e Semanas acadêmicas;

§ 1º. As ações de extensão universitária caracterizam-se como momentos
privilegiados em que é possível estabelecer a interação dialógica entre os
saberes acadêmicos e populares, dos indivíduos e das organizações, tendo
como consequência a elaboração de novos conhecimentos, relevantes para a
academia e para a comunidade.

Art. 5º. As Atividades de Extensão Universitária serão implementados por
atividades ao longo do semestre letivo, definido na matriz curricular como
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Projeto de Integração e Extensão (PIE), podendo também ser implementada
por meio de outras atividades que não compõe o PIE especificamente.

§ 1º. O PIE de cada curso de graduação ofertado pela IES, será planejado pelo
coordenador do curso e o docente designado pela coordenação.

§ 2º. As demais atividades de extensão que não contemplada no PIE, será
planejada por qualquer docente da IES que desejar implementar uma proposta.

§ 3º. Caberá ao docente designado organizar, sistematizar e implementar a
proposta, fornecendo os protocolos requisitados.

§ 4º. Caberá a coordenação de cada curso de graduação acompanhar o
planejamento, desenvolvimento e conclusão do PIE e de qualquer outra
atividade de extensão fornecer Relatório Final a Coordenação de Pósgraduação e Extensão – Coordenação Pedagógica – Coordenação Acadêmica.

Art. 6º. As propostas de realização de atividades vinculadas ao PIE devem
prever expressamente:

# A relevância acadêmica e social da atividade;
# A composição dos custos de responsabilidade de parceiros externos (se for o
caso);
# Cronograma de execução da atividade;
# A articulação entre teoria e prática.

Parágrafo Único: As propostas deverão seguir o modelo Anexo a.

Art. 7º. Outras propostas de realização de atividade de extensão universitária
que não vinculadas ao PIE devem prever os itens do Art. 6º.
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§ 1º. Estas atividades deverão ser organizadas por um professor que terá as
mesmas atribuições do professor designado para PIE, cumprindo a mesma
função descrita no § 1º e § 3º do Art. 5º.

§ 2º. Caberá ao coordenador a mesma função conforme descrito no § 4º do Art.
5º.

Art. 8º. Para criação de Cursos de Extensão denominados cursos de curta
duração, os cursos de natureza livre, destinados à iniciação de estudantes em
conhecimentos específicos, à atualização, complementação ou ampliação de
conhecimentos, experiências e vivências, e à qualificação ou aprimoramento
das habilidades profissionais específicas da atuação no mercado profissional,
com ou sem a exigência de escolarização ou pré-requisitos.

§ 1º. A criação do curso constitui de ações pedagógicas de caráter teórico e/ou
prático planejadas e organizadas de modo sistemático a contemplar:

# Nome do Curso;
# Carga horária;
# Modalidade de Oferta (Presencial | Remota | Á Distância)
# Docente Responsável;
# Ementa do Curso;
# Conteúdo Programático;
# Público-alvo;
# Planilha de Custos (se houver);
# Sugestão de Valores por aluno;
# Critérios de Avaliação;
# Cronograma;

§ 2º. As propostas deverão seguir o modelo Anexo b.
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§ 3º. Iniciado o processo de criação de um curso de extensão pelo proponente
encaminhará à Coordenação de Pós-graduação e Extensão com o parecer de
validação da coordenação de curso de graduação quando vinculado a um dos
cursos específicos ofertados pela IES, caso o curso não seja vinculado a um
curso de graduação específico o proponente colocará em apreciação na
Coordenação Pedagógica que procederá o parecer de validação.

Quando o proponente for a Coordenação de Curso de Graduação de um dos
cursos ofertados pela IES, o parecer de validação será apreciado pela
Coordenação Pedagógica.

O fluxograma do processo dar-se-á:

# Elaboração da proposta pelo proponente;
# Apreciação do Coordenação de Curso e/ou Coordenação Pedagógica;
# Submissão a Coordenação de Pós-graduação e Extensão;
# Apreciação da Coordenação de Pós-graduação e Extensão;
# Apreciação da Coordenação Acadêmica;
# Apreciação da Direção Geral;
# Aprovada a proposta, o curso estará apto oferta mediante o parecer final
emitido pela Coordenação de Pós-graduação e Extensão.

Art. 9º. Para criação de atividades de extensão denominadas como Eventos
seguirá o mesmo procedimento descrito nos parágrafos § 1º, § 2º e § 3º do Art.
8º desta normativa.

§ 1º. Os Eventos caracterizam-se como ações pontuais que têm por objetivo a
disseminação dos conhecimentos e produtos culturais, sociais, artísticos,
esportivos,

científicos

e

tecnológicos,

desenvolvidos,

conservados

ou

reconhecidos pela IES, abertas ou destinadas a público específico. Que podem
ser apresentados nos seguintes tipos:
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# Congresso: evento de grandes proporções, de âmbito regional, nacional ou
internacional, em geral com duração de 3 a 7 dias, composto de um conjunto
de atividades que reúne participantes de uma comunidade científica ou
profissional ampla.
# Seminário: evento científico de âmbito menor do que o congresso, tanto em
termos de duração (horas a 1 ou 2 dias), quanto ao número de participantes,
cobrindo campos de conhecimento mais especializados. Incluem-se encontro,
simpósio, jornada, colóquio, fórum, reunião, mesa-redonda, painel, ciclo de
debates, circuitos, semanas acadêmicas, etc.
# Palestra: conversa, apresentação de ideias ou conceitos sobre determinado
assunto, sem regra fixa quanto ao tempo de duração e a participação do
público. Incluem-se as conferências, oficinas, workshop, etc.
# Exposição: exibição pública de obras de arte, produtos, serviços. Inclui feira,
salão, mostra, lançamento de livros, etc.
# Espetáculo: demonstração pública de eventos cênicos e/ou musicais. Inclui
recital, concerto, show, apresentação teatral, exibição de cinema e televisão,
demonstração pública de canto, dança e interpretação musical.
# Evento esportivo: inclui campeonato, torneio, olimpíada, apresentação
esportiva.
# Festival: série de ações/eventos ou espetáculos artísticos, culturais ou
esportivos, realizados concomitantemente, em geral em edições periódicas.
# Visitas: inclui as viagens e visitas de estudos e técnicas, tanto nos ambientes
da universidade quanto externos.
# Outros: ação pontual de mobilização que visa a um objetivo definido. Inclui
campanhas, lançamentos, inaugurações, sessões de autógrafo.

§ 2º. Os eventos podem ser oferecidos a qualquer tempo, mediante
planejamento prévio, nos espaços da IES ou fora deles. Podendo estar
vinculados a um ou mais cursos de graduação, de pós-graduação ou a setores
institucionais.
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Art. 10º. Para criação de Prestação Serviço seguirá o mesmo procedimento
descrito nos parágrafos § 1º, § 2º e § 3º do Art. 8º desta normativa.

§ 1º. A Prestação de Serviço é caracterizada por ser a realização de serviços
para a comunidade, a partir dos conhecimentos e técnicas desenvolvidos na
universidade, seja por oferta própria ou por iniciativa de terceiros contratantes
do serviço. Classificam-se como:

# Atendimento ao público em espaços permanentes, como os de cultura,
ciência e tecnologia: espaços e museus culturais; espaços e museus de ciência
e tecnologia, cineclubes e outros serviços;
# Serviço Eventual: consultoria, assessoria, curadoria, auditoria, respostas
técnicas, desenvolvimento de produtos ou customizações, e outros;
# Atividades de Propriedade Intelectual: assessoria para depósito de patentes e
modelos de utilidades, registro de marcas e softwares, contratos de
transferência de tecnologia e registros de direitos autorais; pesquisa em banco
de patentes e informação tecnológica; e outros;
# Exames e laudos técnicos: laudos, exames e perícias realizados pelas
diversas áreas da universidade, que oferecem serviços credenciados na
instituição;
# Atendimento jurídico e judicial: atendimentos a pessoas em orientação ou
encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais;
# Atendimento em saúde humana: consultas ambulatoriais; consultas de
emergência e urgência; internações; cirurgias; exames laboratoriais; exames
secundários; outros atendimentos;
# Atendimento em saúde animal: consultas ambulatoriais; consultas de
emergência

e

urgência;

internações;

cirurgias

veterinárias;

exames

laboratoriais; exames secundários; outros atendimentos em veterinária;
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# Atendimento ao público em modalidades esportivas: avaliação física,
prescrição, orientação e acompanhamento na realização das modalidades
esportivas;
# Atendimento ao público em modalidades artísticas: avaliação, orientação e
acompanhamento na realização das modalidades artísticas;
# Atendimento pedagógico: atendimentos aos sistemas de ensino para
formação, orientação ou encaminhamento de questões pedagógicas;
# Outros tipos de serviços demandados na dinâmica da comunidade.

§ 2º. Os serviços estarão vinculados a um ou mais cursos de graduação, de
pós-graduação ofertados pela IES, cabendo ao proponente indicar o vínculo da
proposta.

§ 3º. As práticas de atuação profissional e os estágios curriculares previstos
nos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-graduação poderão
caracterizar a prestação de serviços à comunidade, devendo o Coordenador do
Curso apresentar o Projeto Anual de Prestação de Serviço Assistencial.

Art. 11º. Para criação de atividades voltadas para o licenciamento, cessão e
fornecimento dos ativos de propriedade intelectual (transferência de tecnologia)
seguirá o mesmo procedimento descrito nos parágrafos § 1º, § 2º e § 3º do Art.
8º desta normativa.

§ 1º. O Licenciamento, Cessão e Fornecimento dos Ativos de Propriedade
Intelectual caracterizam-se pela criação e proteção de um ativo de propriedade
intelectual a partir do conhecimento produzido na universidade e, por
conseguinte, a implementação de seu licenciamento, cessão e fornecimento
para a comunidade por meio de um dos instrumentos formais de Transferência
de Tecnologia, classificam-se em:
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# Direito autoral: direitos de autor (obras literárias, artísticas e científicas;
programas

de

computador;

descobertas

(interpretações dos artistas intérpretes e

científicas);

direitos

conexos

as execuções dos artistas

executantes, os fonogramas e as emissões de radiodifusão);
# Propriedade industrial: patentes, marcas, desenhos e modelos industriais;
indicações geográficas; segredo industrial;
# Proteção sui generis: topografias de circuitos integrados; cultivares;
conhecimentos tradicionais.

§ 2º. A Transferência de Tecnologia é o meio pelo qual uma patente, uma
marca, um conjunto de técnicas, conhecimentos, metodologias e outros ativos
de propriedade intelectual são transferidos, por meio de contrato, da
universidade para a comunidade, permitindo a solução de problemas da
sociedade e ampliando a capacidade de inovação do receptor e se dará por
meio de contratos e classifica- se em:

# Licença e cessão para exploração de patente e desenho industrial;
# Licença e cessão para uso de marca;
# Licença e cessão para uso de programa de computador;
# Franquia;
# Fornecimento de tecnologia (know how);
# Serviços de assistência técnica e científica.

Art. 12º Para criação de atividade de extensão como Projetos de Pesquisa são
aqueles que constituem de espaços para as ações que envolvam a
comunidade para a problematização e a busca de respostas às demandas
sociais e para o desenvolvimento sustentável.

§ 1º. A proposta de extensão do Projeto de Pesquisa constitui de ações
pedagógicas de caráter teórico e/ou prático planejadas e organizadas de modo
sistemático a contemplar:
306

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

# Nome do Projeto de Pesquisa;
# Carga horária;
# Docente Responsável
# Participantes Membros da Pesquisa
# Projeto de Pesquisa (seguindo a estrutura das normas de elaboração de
trabalhos acadêmicos da IES)
# Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos.

§ 2º. As propostas deverão seguir o modelo Anexo III.
§ 3º. A proposta de atividade de extensão de Projeto de Pesquisa seguirá o
fluxograma descrito no parágrafo § 3º do Art. 8º desta normativa.

Art. 13º. Para criação de atividades voltadas para o desenvolvimento de novos
empreendimentos seguirá o mesmo procedimento descrito nos parágrafos § 1º,
§ 2º e § 3º do Art. 8º desta normativa.

§ 1º. O Desenvolvimento de Novos Empreendimento é caracterizado por
processos de co-criação ou coprodução de novos negócios desenvolvidos em
conjunto com a comunidade.

Art. 14º. A gestão da Atividade de Extensão Universitária dá-se de forma
participativa, ocorre de maneira descentralizada e tem seu funcionamento por
meio das seguintes instâncias:

# Coordenação de Pós-graduação e Extensão;
# Coordenação Pedagógica;
# Coordenação Acadêmica;
# Direção de Projetos;
# Geral.
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Art. 15º. Todas as ações de extensão deverão compor os registros acadêmicos
da instituição.

Art. 16º. A oferta de qualquer atividade de extensão fora do PIE dar-se-á após
a aprovação da proposta pelas instâncias previstas.

Art. 17º. Definida a realização da atividade de extensão, competirá aos
responsáveis implementar os procedimentos necessários para a sua execução
e avaliação pedagógica informado por meio do Relatório Final seguir o modelo
Anexo IV.

Art. 18º. O financiamento das ações de extensão observará as dotações
orçamentárias definidas institucionalmente, a participação em editais de
financiamento, a realização de convênios e parcerias em cooperação com as
diversas organizações da sociedade, e a receita obtida na realização das
ações.

Art. 19º. A avaliação da extensão objetiva o acompanhamento permanente e a
qualificação das ações e dos processos (de propositura, de execução e de
resultados) de extensão universitária, tendo como premissas o atendimento
aos princípios e às diretrizes das atividades de extensão e o alcance e melhoria
dos objetivos institucionais.

§ 1º. A avaliação das ações de Atividade de Extensão Universitária
especificamente a do PIE incorpora-se aos processos de avaliação institucional
no tocante a parte da Avaliação Livre, a observar o mérito acadêmico, à
relevância social e à viabilidade institucional.

São componentes da avaliação quanto ao mérito acadêmico:
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# Articulação com as atividades de ensino e de pesquisa, visando à formação
teórica e prática dos estudantes;
# Compatibilização com as diretrizes/normas acadêmicas;
# Vinculação das ações de extensão com os Projetos Pedagógicos dos Cursos
de onde procedem ou com áreas institucionais;
# Produção de conhecimentos e metodologias, promovendo o avanço da área
em que está inserida a ação de extensão.

São componentes da avaliação quanto à relevância social:

# Abordagem

de questões relevantes para o desenvolvimento sustentável

da comunidade;
# Interação com instituições ou organismos da sociedade civil, do Estado e/ou
dos movimentos sociais;
# Impactos nas comunidades envolvidas.

São componentes da avaliação quanto à viabilidade institucional:

# Apresentação dos resultados do produto derivado da extensão no Seminário
de Integração Universitária, Social e Comunitária.

§ 2º. A avaliação das ações de Atividade de Extensão Universitária
especificamente a outras modalidades incorpora-se ao aproveitamento das
atividades complementares prevista na carga horária total do curso.

§ 3º. Na avaliação das ações de extensão são consideradas a clareza na
formulação das propostas e dos seus objetivos; as metas estabelecidas e
alcançadas; a metodologia e os processos; e os resultados e impactos, os
quais deverão estar expressos no Relatório Final.
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Art. 20º. Do Seminário de Integração Universitária, Social e Comunitária, tratase de um evento específico para integração das atividades do PIE aberto a
comunidade como forma de socialização entre a IES e a sociedade civil.

§ 1º. A organização do Seminário é de responsabilidade da Coordenação da
Pós-graduação e Extensão em conjunto com a Coordenação Pedagógica,
Coordenação

Acadêmica,

Coordenadores

de

Cursos

e

Professores

Responsáveis do PIE, assim definidas as obrigações:

Sistematização do evento, programação e demanda orçamentária:

# Coordenação da Pós-graduação e Extensão em conjunto com a
Coordenação Pedagógica e Coordenação Acadêmica;

# Sistematização de núcleo e definições específicas: Coordenação de Curso;
Comunicação, organização junto ao alunado: Professor Responsáveis do PIE.

§ 2º. O Seminário ocorrerá sempre em data definida em calendário acadêmico
impreterivelmente antes do fechamento das notas da Avaliação Livre
semestralmente.

Art. 21º. Do envio do Relatório Final das ações de Atividade de Extensão
Universitária deverá serem enviados no prazo de 10 (dez) dia após o término
do evento, devendo conter impreterivelmente registros fotográficos.

Art. 22º. Para a avaliação das atividades de extensão no âmbito da IES
também serão considerados os indicadores pertinentes, constantes nos
instrumentos de avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).

310

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Art. 23º. O processo de certificação dos participantes concluintes, observadas
as regras contidas na proposta para aquelas atividades não vinculadas ao PIE.

Os

certificados

serão

expedidos

conforme

modelo

institucional

e

disponibilizados em formato digital, para impressão pelo interessado.

Art. 24º. As disposições desta Normativa serão interpretadas, em casos de
divergências, em primeira instância pelo Núcleo de Pós-graduação e Extensão,
Departamento Pedagógico e Coordenação Acadêmica, em segunda instância
pela Direção de Projetos e em terceira instância à Direção Geral.

Art. 25º. Esta Instrução Normativa entrará em vigor em 1º de fevereiro de 2021.

Anexo a.1.
Projeto de Extensão Universitária
Atividades Diversas | PIE

Nome do Projeto

1. Informações Gerais

Ano e Semestre: Indicar

Curso: Nome

Coordenador(a) de curso: Nome
E-mail:

Professor(a) responsável: Nome
E-mail:
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2. Caracterização

Texto

3. Objetivo da atividade

Texto

4. Relevância acadêmica e social da atividade

Texto

5. Público-Alvo

Texto

6. A articulação entre teoria e prática

Texto

7. Cronograma de execução da atividade

Atividade

Forma de

Proposta

execução

Data Prevista
Início (Mês/ano)

Término
(Mês/ano)
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8. A composição dos custos de responsabilidade de parceiros externos
(se for o caso)

Identificação

Tipo

Valor em Reais
(R$)

Total em R$

TRÂMITES DE APROVAÇÃO

Apreciação do Coordenação de Curso e/ou Coordenação Pedagógica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação de Pós-graduação e Extensão:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação Acadêmica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado
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Apreciação da Direção Geral:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado
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Anexo a.2.
Projeto de Extensão Universitária
Curso de Extensão

Nome do Projeto

1. Informações Gerais

Ano e Semestre: Indicar
Curso: Nome
Coordenador(a) de curso: Nome
E-mail:
Professor(a) responsável: Nome
E-mail:
Carga horária do curso: X h/a
Modalidade de Oferta: ☐ Presencial | ☐ Remota | ☐ à Distância

2. Ementa do Curso

Texto
3. Conteúdo Programático do Curso

Texto
4. Público-Alvo do Curso

Texto
5. Cronograma de execução do curso
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Atividade

Forma de

Proposta

execução

Data Prevista
Início (Mês/ano)

Término
(Mês/ano)

6. Planilha de Custos (se houver)

Identificação

Tipo

Valor em Reais
(R$)

Total em R$

7. Sugestão de Valores por aluno

Texto
8. Critérios de Avaliação

Texto

TRÂMITES DE APROVAÇÃO

Apreciação do Coordenação de Curso e/ou Coordenação Pedagógica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado
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Apreciação da Coordenação de Pós-graduação e Extensão:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação Acadêmica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Direção Geral:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado
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Anexo a.3.
Projeto de Extensão Universitária
Projeto de Pesquisa

Nome do Projeto
1. Informações Gerais

Ano e Semestre: Indicar
Curso: Nome
Coordenador(a) de curso: Nome
E-mail:
Professor(a) responsável: Nome
E-mail:
Participantes Membros da Pesquisa:
Nome
E-mail:

Carga horária do curso: X h/a

2. Projeto de Pesquisa (seguindo a estrutura das normas de elaboração
de trabalhos acadêmicos da IES)

Texto
3. Parecer do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos.

Vide e anexo.
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TRÂMITES DE APROVAÇÃO

Apreciação do Coordenação de Curso e/ou Coordenação Pedagógica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação de Pós-graduação e Extensão:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação Acadêmica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Direção Geral:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado
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Anexo a.4.
Propostas de Realização de Atividades Vinculadas ao PIE
Relatório Final
Projeto de Extensão Universitária

Nome do Projeto
1. Informações Gerais
Recorte e cola dos dados conforme o tipo de atividade proposta (Atividades
Diversas | PIE – Curso de Extensão – Projeto de Pesquisa)
2. Descrição do projeto
Texto
3. Parceiros externos (se for o caso)
Nomes
4. Atividades realizadas:
Pesquisa exploratória de normas/julgados e dados coletados nos documentos
analisados;
Redação do resumo para apresentação no III Fórum de Iniciação Científica da
Faculdade Patos de Minas;
Elaboração do Parecer Aminus Curiae e encaminhamento à Câmara Municipal
de Patos de Minas.
5. Produtos resultantes do projeto:
01 – Apresentação de Painel
Título do trabalho: Amicus Curiae como estratégia de aplicação do ensino
clínico: estudo de caso no legislativo municipal
Evento apresentado: III Fórum de Iniciação Científica da Faculdade Patos de
Minas – 14 a 16 de outubro de 2020.
02 – Parecer Aminus Curiae
Encaminhado à Câmara Municipal de Patos de Minas no dia 25.11.2020 para
análise. Apresentação do parecer em audiência pública realizada pela Câmara
Municipal de Patos de Minas em primeiro de dezembro de 2020.
6. Acervo Fotográfico
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Colocar as fotos aqui de cada etapa da atividade realizada com legenda
descritiva da atividade.

TRÂMITES DE APROVAÇÃO

Apreciação do Coordenação de Curso e/ou Coordenação Pedagógica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação de Pós-graduação e Extensão:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Coordenação Acadêmica:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado

Apreciação da Direção Geral:
☐Aprovado
☐Pendente - Correções Obrigatórias
☐Negado
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ANEXO VI
REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Faculdade Patos de Minas
Diretoria Geral
Coordenação Acadêmica
Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágio

Normatiza o Trabalho de Conclusão de Curso
(TCC)

previsto

na

Reforma

Didático-

Pedagógica do Núcleo Científico para os
Cursos

de

Graduação,

ofertados

pela

Faculdade Patos de Minas e mantidos pela
Associação Educacional de Pato de Minas.

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
PARA OS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA FPM

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DOS OBJETIVOS E CARACTERÍSTICAS

Art. 1º. O presente regulamento tem o propósito de normatizar as Atividades
de Elaboração e Apresentação do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) para
os Cursos de Graduação ofertados pela Faculdade Patos de Minas (FPM).

Parágrafo Único: é uma atividade obrigatória, constituída por disciplinas e / ou
unidades curriculares dos currículos dos cursos de Graduação da FPM e
possuem como objetivos:

322

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

# Desenvolver a capacidade de aplicação dos conceitos e teorias adquiridas
durante o curso de forma integrada, por meio da execução de um plano de
atividade de pesquisa.
# Desenvolver a capacidade de planejamento e disciplina para resolver
problemas dentro das diversas áreas de formação.
# Despertar o interesse pela pesquisa como meio para a resolução de
problemas.
# Estimular o espírito empreendedor, por meio da execução de projetos que
levem ao desenvolvimento de produtos, os quais possam ser patenteados, bem
como comercializados.
# Intensificar a extensão universitária, por intermédio da resolução de
problemas existentes nos diversos setores da sociedade.
#

Estimular

a

construção

do

conhecimento

coletivo,

visando

à

interdisciplinaridade, à inovação tecnológica, ao espírito crítico e reflexivo no
meio social no qual o acadêmico está inserido a fim de promover a formação
continuada do futuro egresso.

Art. 2º. As atividades referentes à elaboração e apresentação do TCC são de
caráter obrigatório e integram a formação nos Cursos de Graduação ofertados
pela FPM.

Parágrafo Primeiro: O TCC poderá ser desenvolvido individualmente ou em
equipe, podendo esse ser multidisciplinar, com participação de alunos de
diferentes cursos, de acordo com normas complementares estabelecidas pelas
normativas de cada curso.

§ 1º. O TCC será caracterizado por uma pesquisa científica e /ou tecnológica
aplicada.

§ 2º. É vedada a convalidação de TCC realizado em outro curso de graduação.
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Parágrafo Segundo: Caberá aos Colegiados de Cursos estabelecer os critérios
de desenvolvimento do TCC, sendo fiel cumpridor das disposições gerais, que
compõem as Resoluções CNE/CES ao estabelecer as Diretrizes Curriculares
Nacionais para cada Curso de Graduação ofertado na FPM.

Art. 3º. O TCC constitui-se de uma atividade desenvolvida em, no mínimo,
duas etapas, correspondente no ano letivo dividido nos dois semestres que os
compõem.

Parágrafo Primeiro: As disciplinas que contemplam o TCC estabelecer-se-ão
por meio da disposição curricular para cada curso de graduação, conforme sua
oferta na FPM.

§ 1º. Serão denominadas as disciplinas que contemplam o TCC: Iniciação
Científica, TCC I e TCC II e / ou Seminário de TCC.

Parágrafo Segundo: Os cursos ficam liberados para definirem a estrutura de
oferta do TCC mediante a organização didático-pedagógica correspondente às
particularidades de oferta, uma vez que venha a atender as Resoluções
CNE/CES ao estabelecer as Diretrizes Curriculares Nacionais para cada Curso
de Graduação ofertado na FPM.

Art. 4º. O TCC deverá ser enquadrado nas seguintes modalidades previstas:
§ 1º. Quanto ao tipo de Estudo/ e Pesquisa:

# Qualitativa.
# Quantitativa.

§ 2º. Quanto à Natureza do Estudo/ e Pesquisa:

Básica.
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Aplicada.

§ 3º. Quanto aos Objetivos do Estudo/ e Pesquisa:

Exploratória.
Descritiva.
Explicativa.

§ 4º. Quanto aos Procedimentos do Estudo e / ou Pesquisa:

Experimental.
Bibliográfica.
Documental.
Pesquisa de Campo.
Ex-Post-Facto.
Levantamento.
Com Survey.
Estudo de Caso.
Participante.
Pesquisa-Ação.
Etnográfica.
Etnometodológica.

CAPÍTULO II
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E ADMINISTRATIVA E SUAS
ATRIBUIÇÕES

Art. 5º. A Estrutura Organizacional Administrativa do TCC para os Cursos de
Graduação da FPM é representada por:

# Coordenador do Curso e Comissão de TCC.
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# Professor de TCC.
# Professores Orientadores.
# Acadêmicos Orientados.

Seção I - DO COORDENADOR DE CURSO E COMISSÃO DE TCC

Art.

6º.

Compete

ao

Coordenador

de

Curso

responsável

pelo

acompanhamento dos TCC´s do Curso de Graduação ao qual é responsável,
conforme:

# Indicar o professor responsável pelo TCC, doravante denominado Professor
Responsável, que se encarregará pelas ações do processo ensinoaprendizagem do Trabalho de Conclusão de Curso.

# Providenciar, em consonância com o Professor Responsável, a homologação
dos Professores Orientadores do TCC.

# Homologar as decisões referentes ao TCC.

# Estabelecer, em consonância com o Professor Responsável, normas e
instruções complementares no âmbito do seu curso.

#

Constitui

Comissão

de

TCC,

quando

necessário,

para

discutir

particularidades.

Parágrafo Único: As Comissões de TCC serão constituídas mediante a
necessidade de discutir os casos omissos, bem como demais procedências
conforme particularidades de cada curso da FPM que se julgar necessário à
consulta ou decisão.

§ 1º. As Comissões de TCC serão compostas por:
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Coordenador do Curso.
Professor do TCC no Curso.
Dois professores do Colegiado que não o Professor Orientador.
Um acadêmico do Curso correspondente ao período do curso.

§ 2º.

A estas comissões caberá decidir e verificar os protocolos que

correspondem ao desenvolvimento do TCC, decidir em relação ao motivo
exposto à sua constituição.

§ 3º.

A comissão deverá lavrar Ata e encaminhar decisão ao respectivo

Colegiado de Curso.

§ 4º.

Estará assegurado o período de 30 dias a contar a constituição da

Comissão, para que se manifeste ao Colegiado, posição mediante o motivo de
constituição.

Seção II - DO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELO TCC

Art. 7º. Compete ao Professor Responsável pelo TCC:

# Apoiar a Coordenação de Curso no desenvolvimento das atividades relativas
ao TCC, bem como atender as orientações.
# Garantir que os trabalhos que envolvam seres humanos cumpram os
princípios éticos, segundo Resolução do CNS 196/96 para pesquisa com seres
humanos, a fim de serem submetidos, através de documentação necessária, à
análise ética e acompanhamento do Comitê de Ética e Pesquisa da FPM.
# Efetuar a divulgação e o lançamento das avaliações referentes ao TCC, bem
como organizar e informar a Coordenação de Curso e Secretaria Geral dos
documentos finais.
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# Definir, juntamente com a Coordenação de Curso, as atividades de
acompanhamento e de avaliação do TCC, bem como a sistematização do
processo estabelecendo a relação direta junto aos acadêmicos na orientação
dos

protocolos

institucionais,

garantindo

o

fiel

cumprimento

deste

Regulamento, bem como as normatizações particulares de cada curso da FPM.
# Promover, juntamente com a Coordenação de Curso, a integração com a
Pós-Graduação, empresas e organizações, de forma a levantar possíveis
temas de trabalhos e fontes de financiamento.
# Organizar e gerir todas as atividades acadêmicas e administrativas
necessárias ao bom andamento dos trabalhos de orientandos e orientadores
de TCC.
# Registrar em documentos próprios o nome dos discentes, seus orientadores
e trabalhos em andamento, prestar esclarecimentos e informações junto às
Coordenações de Curso.
# Verificar se todos os alunos habilitados às atividades de TCC estão em dia
com os documentos e registros necessários à oficialização de seu trabalho,
bem como com a Secretaria Geral.
# Estabelecer junto à Coordenação de Curso os prazos correspondentes,
entrega de documentos, limites para definição de bancas e datas reservadas à
defesa pública dos trabalhos.
# Elaborar os documentos de bancas de avaliação dos TCC, conforme
deferimento do Colegiado de Curso, verificando documentos de protocolos de
pedido de defesa emitindo parecer.
# Após defesa, encaminhar todos os protocolos correspondentes à Secretaria
Geral.
# Auxiliar o discente e o docente na solução de possíveis problemas relativos
às atividades de desenvolvimento do trabalho correspondente ao Plano,
Projeto e Organização da Escrita.
# NÃO compete ao professor de TCC definir caminhos correspondentes à
execução do trabalho; ao professor de TCC competem apenas as orientações

328

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

metodológicas correspondentes ao Manual de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos da FPM.

Seção III - DO PROFESSOR ORIENTADOR DO TCC

Art. 8º. As orientações do TCC serão atribuições dos professores que integram
o quadro funcional permanente, com atividades docentes nos Cursos de
Graduação

ofertados pela

FPM e

designados por seus respectivos

Coordenadores de Curso e Departamentos, podendo figurar como orientadores
os professores tanto do ciclo básico como do profissionalizante dos Cursos e
aqueles que estão ou não em atividade efetiva no Curso.

§ 1º. O(s) co-orientador(es) terá(ão) por função auxiliar no desenvolvimento do
trabalho, podendo ser qualquer profissional com conhecimento aprofundado e
reconhecido no assunto em questão.

§ 2º. Orientador e Co-orientador deverão assinar Carta de Aceite (Anexo 1).

Art. 9º. As designações dos orientadores deverão ser observadas seguindo
sempre a vinculação entre a área de conhecimento na qual serão
desenvolvidos o projeto e a área de atuação do Professor Orientador.
Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador do Curso, juntamente com o
Professor Responsável, organizar as áreas de atuação e pesquisa dos
professores correspondentes ao Curso de Graduação ofertado pela FPM, para
serem

apresentadas

aos

alunos

no

início

do

núcleo

científico

de

desenvolvimento do TCC.

Art. 10º. Será permitida substituição de orientador, que deverá ser solicitada
por escrito, com justificativa(s), e entregue ao Professor Responsável de TCC,
até 60 (sessenta) dias após as designações de indicação de orientação.
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Parágrafo Único: Caberá ao Coordenador de Curso analisar a justificativa e
decidir sobre a substituição do Professor Orientador, encaminhando a decisão
direta ao Colegiado de Curso ou constituir Comissão de TCC para análise.

§ 2º.

Será garantido ao Professor Orientador o pedido de desvínculo de

orientação indicando a substituição de Professor Orientador, solicitado por
escrito com justificativa(s) e entregue ao Professor Responsável de TCC, até
60 (sessenta) dias após as designações de indicação de orientação.

§ 3º. Após os 60 (sessenta) dias, e/ou decorrer do desenvolvimento do TCC é
garantido a solicitação de desvinculo por ambas as partes (orientador e
orientando). A solicitação deverá ser feita por escrito seguido de justificativa,
entregue ao Professor Responsável de TCC, que encaminhará a solicitação à
Coordenação do Curso. Neste caso, obrigatoriamente, a Coordenação de
Curso deverá constituir Comissão de TCC.

Art. 11º. Os professores orientadores deverão ofertar no mínimo 2 (duas)
vagas de orientação por ano / semestre por curso que reside em núcleo básico,
e 3 (três) vagas de orientação por ano / semestre por curso que reside em
núcleo profissionalizante e origem de formação.

§ 1º. O número máximo de orientações simultâneas será de 6 (seis) alunos,
compreendidos entre o 6º (sexto) ao 10º (décimo) período por curso de
graduação que reside ofertado na FPM.

§ 2º. Em situações excepcionais e por solicitação do professor orientador,
esse poderá assumir um número maior de orientandos, desde que submeta
pedido à análise da Coordenação junto ao Colegiado de Curso com justificativa
que esteja de acordo com os limites do seu plano individual de trabalho.
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§ 3º. As orientações dos trabalhos estarão vinculadas ao número de e aula do
docente no curso em que reside, daqueles Cursos de Graduação ofertados
pela IES.

Art. 12º. Compete ao Professor Orientador:

# Apresentar área de pesquisa junto ao Professor Responsável de TCC e
Coordenação do Curso.
# Decidir a estratégia do Plano de Trabalho do TCC junto ao acadêmico, uma
vez que se deve prevalecer o interesse do Professor Orientador junto à
iniciativa de pesquisa do Orientando.
# Orientar o(s) aluno(s) na elaboração do TCC em todas as suas fases, do
plano de trabalho, projeto de pesquisa até a defesa e entrega da versão final.
# Realizar reuniões periódicas de orientação com os alunos mesmo que essas
ocorram por e-mail, e emitir relatório de acompanhamento e avaliações ao
Professor Responsável.
# Participar das reuniões com o Coordenador do Curso e/ou Professor
Responsável, quando necessário.
# Participar da banca de avaliação final.
# Orientar o aluno na aplicação de conteúdos e normas técnicas para a
elaboração do TCC, conforme metodologia da pesquisa científica.
# Efetuar a revisão dos documentos e componentes do TCC e autorizar os
alunos a fazerem as apresentações previstas e a entrega de toda a
documentação solicitada.
# Acompanhar as atividades de TCC desenvolvidas nas empresas ou em
organizações quando o estudo envolver.
# Indicar, se necessário, ao Professor Responsável a nomeação de coorientador.
# Comunicar ao Professor Responsável do TCC e encaminhar à Coordenação
do Curso as dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação.
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# Inibir a prática de plágio e recusar a orientação de alunos que não cumpram
com

os

objetivos,

normas

e

regras

deste

documento

comunicando

imediatamente e por escrito ao Professor Responsável do TCC e encaminhar à
Coordenação do Curso quaisquer irregularidades.
# Estimular os orientandos a publicar seu TCC, preferencialmente em
periódicos indexados.
# Cumprir fielmente o Cronograma de TCC divulgado pela Coordenação do
Curso junto ao Professor Responsável do TCC.

Parágrafo Único: Não será aceito nenhum documento pelo Professor
Responsável de TCC que não contemple a assinatura do Professor Orientador.

§ 1º. Caberá ao Professor Orientador assinar documentos com os quais
estejam plenamente de acordo e, se julgar necessário, fazer anotações e
observações a fim de evitar problemas futuros em decorrência de abertura de
Comissão de TCC por conter a assinatura do Professor Orientador que valida a
documentação.

Seção IV - DO ACADÊMICOS ORIENTANDOS

Art. 13º. Estarem devidamente matriculados na disciplina que compete à
estrutura didático-pedagógica do respectivo curso de graduação ofertado pela
FPM.

Art. 14º. São direitos do(s) Aluno(s) Orientado(s):

# Ser informado quanto às normas constantes nesta Instrução Normativa.
# Ter um Professor Orientador e com esse discutir o tema e o desenvolvimento
do trabalho.

Art. 15º São deveres do(s) Aluno(s) Orientado(s):
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# Ter cursado disciplina/unidade curricular ou comprovar a participação em
oficinas sobre metodologia da pesquisa, bem como as disciplinas de
metodologia científica da pesquisa.
# Elaborar e apresentar o Plano de Trabalho, Projeto de Pesquisa e Trabalho
do TCC em conformidade com este Regulamento.
# Requerer a sua matrícula na Secretaria Geral nos períodos de matrícula
estabelecidos no Calendário Acadêmico.
# Apresentar toda a documentação solicitada pelo Professor Responsável e
pelo Professor Orientador.
# Participar das reuniões periódicas de orientação com o Professor Orientador
do TCC, seja pessoalmente seja via e-mail, Skype e / outro meio acordado
entre orientador e orientando.
# Seguir as recomendações do Professor Orientador concernentes ao TCC.
# Participar das aulas periódicas com o Professor Responsável pelo TCC.
# Participar de todos os seminários / e ou aulas referentes ao TCC (quando
houver).
# Entregar ao Professor Responsável pelo TCC a monografia corrigida (de
acordo com as recomendações da banca examinadora) nas versões impressa
e eletrônica, incluindo arquivos de resultados experimentais, tais como:
- planilhas, gráficos, softwares e outros, atendendo as exigências especificas.
#Tomar ciência e cumprir os prazos estabelecidos pela Coordenação de Curso.
# Respeitar os direitos autorais sobre artigos técnicos, artigos científicos, textos
de livros, sítios da Internet, entre outros, evitando todas as formas e tipos de
plágio acadêmico, garantindo a citação dos autores.
# Cumprir fielmente o Cronograma de TCC divulgado pela Coordenação do
Curso junto do Professor Responsável do TCC.
# Responsabilizar-se, juntamente com o Professor Orientador, por todas as
informações descritas no TCC.
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# Apresentar o TCC para a banca examinadora, na data estipulada pelo
Colegiado de Curso por meio do deferimento da Coordenação de Curso
divulgada pelo Professor Responsável pelo TCC.

CAPÍTULO III
DA MATRICULA, PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E
DESENVOLVIMENTO DO TCC

Seção I - DA MATRÍCULA

Art. 16º. A matrícula no TCC será operacionalizada pela Secretaria Geral,
conforme o disposto na instrução de matrícula, divulgada pela Lista de Alunos
Oficialmente Matriculados, a cada período letivo.

§ 1º. A matrícula nas disciplinas que compõem o desenvolvimento do TCC
seguirá o disposto no Regulamento Didático-Pedagógico e conforme previsto
no Projeto Pedagógico de cada Curso de Graduação ofertado pela FPM.

§ 2º. O aluno dará sequência didática nas disciplinas que compõem o
desenvolvimento do TCC, estando aprovado nas disciplinas anteriores
conforme a disposição curricular, especificamente de cada Curso de
Graduação ofertado pela FPM.

§ 3º. Somente apresentará seu trabalho em bancas examinadoras constituídas
ou terão os mesmos avaliados, o aluno efetivamente matriculado no TCC II ou
Seminário de TCC correspondente ao período letivo, ofertado no semestre do
ano letivo.
Seção II – DO PLANEJAMENTO
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Art. 17º. Caberão às Coordenações dos Cursos de Graduação ofertado pela
FPM, definir junto ao Professor Responsável pelo TCC os CRONOGRAMAS
DE ATIVIDADE E PRODUTIVIDADE e publicá-lo por meio de EDITAL à
comunidade Docente e Discente do respectivo Curso.

Parágrafo Primeiro: A organização do Cronograma ficará a critério de cada
Coordenação de Curso que é ofertado pela FPM, não havendo obrigatoriedade
do mesmo ser organizado especificamente no semestre que compõe o início
das disciplinas que envolve o desenvolvimento do TCC.

§ 1º. O Cronograma de Atividade e Produtividade deve contemplar no mínimo:

# Organização de Inicialização (com todos os protocolos específicos).
# Entrega Oficial do Plano de Trabalho (Anexo 2).
# Datas de Entregas de Relatórios de Acompanhamento Mensal.
# Data da Entrega de Avaliação do Professor Orientador.
# Data Limite de Pedido de Defesa junto ao Colegiado de Curso.

Parágrafo Segundo: O processo de Inicialização das atividades contemplará
os 30 (trinta) primeiros dias do início da disciplina de TCC, conforme
organização didático-pedagógica da estrutura curricular de cada Curso de
Graduação ofertado pela FPM, que deverá contemplar:

# Apresentação das áreas de pesquisas e os respectivos professores
orientadores.
# Entrega Prévia do Interesse de Estudo, conforme Plano de Trabalho (Anexo
2).
# Organização dos Professores Orientadores e Designações das Orientações.
Assinatura de Documentos – Carta de Aceite.
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Art. 18º. O trabalho escrito de TCC deverá enquadrar-se nas modalidades
descritas no artigo 4°.
Seção III – DO ACOMPANHAMENTO DO TCC

Art. 19º. O acompanhamento dos trabalhos será feito por meio de reuniões
com periodicidade mínima mensal, previamente agendadas entre orientador e
orientando(s). Podendo ser presencial ou e-mail, Skype e / outro meio
acordado entre orientador e orientando.

Parágrafo Primeiro: Após cada reunião de orientação, deverá ser feito um
relatório de acompanhamento (Anexo 3) dos assuntos tratados na reunião, o
qual deverá ser assinado pelo(s) aluno(s) e orientador e entregue mensalmente
ao Professor Responsável pelo TCC, somente nas aulas específicas com o
professor.

Parágrafo Segundo: Ao final do semestre, o Professor Orientador deverá
entregar a Ficha de Avaliação de Desenvolvimento do TCC (Anexo 4).

Parágrafo Terceiro: Na entrega de etapas do TCC, conforme organização do
trabalho definido entre Professor Orientador e Orientando, o Professor
Responsável somente irá pegar o trabalho mediante Ficha de Aprovação do
Orientador (Anexo 5).
Seção IV – DO DESENVOLVIMENTO DO TCC

Art. 20º. O TCC deverá ser elaborado e redigido na forma de artigo científico /
e ou monografia segundo as instruções contidas do Anexo6 e/ou conforme:

# Norma específica estabelecida pelo Curso de Graduação ofertado pela FPM.
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# Normas específicas de algum periódico científico indexado em base de dados
científica, selecionada pelo professor orientador.

Parágrafo Único: A utilização das normas de periódico científico para a
elaboração do artigo oriundo do TCC somente será aceita nos casos em que o
trabalho já tiver sido submetido à mesma e, portanto, o artigo deve ser
apresentado à banca avaliadora acompanhado de cópia da carta de
submissão, recibo do editor da revista e as normas do periódico. Nos casos em
que o artigo foi aceito para publicação no periódico, deverá constar a carta de
aceite ou a cópia do artigo publicado.

§ 1º. Para os Cursos de Engenharia prevalecerá a elaboração de Projetos de
Ação.

§ 2º. Para os Cursos de Graduação Tecnológicas prevalecerá a elaboração de
Projetos definidos no PPC.

Art. 21º. O projeto de TCC que envolva pesquisa com animais ou seres
humanos deverá ter o parecer favorável do respectivo Comitê de Ética em
Pesquisa.

Art. 22º. A submissão de trabalhos de TCC às revistas indexadas só poderá
ser realizada com a anuência do orientador e com sua inclusão em co-autoria.

Art. 23º. A avaliação das disciplinas que correspondem ao desenvolvimento do
TCC será organizada pelo Professor Responsável, de acordo com o
estabelecido em normas complementares de cada curso ofertado pela FPM.

§ 1º. O procedimento avaliativo estabelecer-se-á por meio da apresentação das
informações contidas no parágrafo segundo do Art. 19, Sessão III, do Capítulo
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III deste Regulamento. Bem como a participação nas aulas da disciplina do
Professor Responsável do TCC, conforme critérios definidos por este.

Art. 24º. Os critérios de aprovação nas disciplinas que contemplam o
desenvolvimento do TCC correspondem aos critérios estabelecidos no
Regimento da FPM.

Art. 25º. O TCC deverá ser desenvolvido conforme disposição do Art. 3º,
parágrafo primeiro, inciso 1º e parágrafo segundo descrito no Capítulo 1 deste
Regulamento.

Parágrafo Único: Será estabelecido o tempo final de protocolo de pedido de
Defesa de Pública de TCC, sendo o trabalho acompanhado pelo Professor
Responsável de TCC.

CAPÍTULO IV
DOS CRITÉRIOS DE DEFESA E AVALIAÇÃO FINAL DO TCC

Art. 26º. É de total responsabilidade do aluno solicitar, protocolar e proceder o
Pedido de Defesa Pública do TCC junto ao Colegiado de Curso, bem como
organizar toda a documentação em observância do cumprimento dos artigos
descritos na Seção I deste capítulo.
Seção I – DOS CRITÉRIOS PEDIDO DE DEFESA

Art. 27º. A apresentação do trabalho para apreciação da banca examinadora,
bem como a entrega da versão final do trabalho, deve:
§ 1º. Ater-se às Regras Gerais para Formatação de Trabalhos Acadêmicos –
Word, contidas no item 8, página 27-33 do Manual de Elaboração de Trabalhos
Acadêmicos a FPM.
338

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

§ 2º. Apresentar em sua composição gráfica os Elementos Pré-Textuais,
modelos contidas no item 9, página 33-44 do Manual de Elaboração de
Trabalhos Acadêmicos da FPM, contendo:

# Capa.
# Folha de Rosto.
# Ficha Catalográfica (verso da folha de rosto, somente na versão final, após
defesa).
# Folha de Aprovação.
# Dedicatória.
# Agradecimento.
# Epígrafe.
# Formato do Trabalho (conforme escolha do orientador, de acordo com o Art.
20º item I e II, da Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento).
# Declaração de Autorização (somente na versão final, após defesa, contida na
última página do trabalho; Anexo 7).

§ 3º. O trabalho, quando elaborado de acordo com o item II do Art. 20º, da
Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento, deverá estar com formatação que
corresponde ao § 1º deste artigo.

§ 4º. Ater-se aos Elementos Textuais e Pós-Textuais contidos nos itens 10 e 11
da página 44-46 do Manual de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da FPM.

Art. 28º. O pedido de Defesa Pública e Constituição de Banca Examinadora
deverá ser protocolado junto ao Professor Responsável de TCC, que procederá
ao andamento do Deferimento e sistematização da apresentação e composição
de banca junto com a Coordenação do Curso ofertado pela FPM e a aprovação
do Colegiado.
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Parágrafo Primeiro: Para os Cursos de Engenharia e de Graduação
Tecnológica será realizada Mostra Técnico Científica de Produção.

§ 1º. A Mostra Técnico Científica de Produção será realizada e organizada
concomitantemente pelo Professor Responsável de TCC e a Coordenação do
Curso ofertado pela FPM.

Parágrafo Segundo: Todos os Acadêmicos da FPM, independente do Curso
de Graduação cursado ofertado pela FPM, deverão cumprir o Art. 28º e
apresentar os documentos listados (Anexo 8):

# Ofício de Solicitação de Defesa de TCC.
# Protocolo de Deferimento de Setores Institucionais.
# Solicitação de Providencias para Defesa Pública de TCC.
# Protocolo de Deferimento para Defesa de TCC, quando publicado em
Periódico Científico.
# Declaração de Participação Voluntária em Banca, para convidados externos
a IES (quando houver).
# 4 (quatro) vias da versão do TCC para defesa encadernado.

Parágrafo Terceiro: O Acadêmico deverá entregar uma versão do trabalho
salvo em formato Word, salvo em CD para verificação de plágio pelo Professor
Responsável de TCC, que irá emitir um parecer de autenticidade.

§ 1º. Fica liberado do cumprimento do Parágrafo Terceiro deste artigo, aqueles
acadêmicos que submeterem o trabalho a periódico, conforme o item II do Art.
20º, da Seção IV, do Capítulo III deste Regulamento.

Art. 29º. O aluno que apresentar um dos documentos descritos no parágrafo
único do Art. 20º estará dispensando da apresentação do TCC, sendo apenas
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constituída banca examinadora simples para apreciação dos documentos
apresentados.

Parágrafo Único: A dispensa da apresentação do TCC não descaracteriza a
composição da Banca Examinadora, devendo o aluno cumprir todas as
exigências contidas no Art. 27º e Art. 28º desta sessão do Capítulo IV.

Art. 30º. Além do artigo científico o TCC deverá ser apresentado na forma de
exposição oral.

Art. 31º. A exposição oral realizar-se-á em sessão pública, perante banca
examinadora constituída:

# Pelo professor orientador, que a presidirá.
# Por mais 2 (dois) professores a serem indicados pelo orientador e
homologados pelo Colegiado de Curso.

Parágrafo Primeiro: São concedidos ao aluno 20 (vinte) minutos para a
apresentação do trabalho e 30 (trinta) minutos para a banca examinadora
proceder a sua arguição.

Parágrafo

Segundo:

Após

a

arguição

e

considerações

da

Banca

Examinadora, com a divulgação prévia do resultado, o Professor Orientador e o
Orientando deverão assinar o Termo de Compromisso de Ajuste de Trabalho
(Anexo 9).
Seção II – DOS CRITÉRIOS AVALIAÇÃO DO TCC

Art. 32º. A nota final atribuída ao aluno é resultante da média aritmética das
avaliações do trabalho na exposição gráfica e metodológica da escrita e da
exposição oral pelos componentes da banca examinadora do TCC.
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Parágrafo Primeiro: Aos trabalhas que forem deferidos a dispensa da
Exposição Oral em função do cumprimento do o item II do Art. 20º, da Seção
IV, do Capítulo III deste Regulamento, o acadêmico será avaliado conforme:

A nota da Exposição Oral será substituída pelo valor integral que a compõe, ou
seja, igual à 10 (dez).

Parágrafo Segundo: Fórmula para atribuição da nota na medida aritmética
conforme Regimento da FPM, que compõe a Ficha de Avaliação de Banca
Examinadora (Anexo 10), respectivamente uma atribuição de nota para cada
membro da banca, em concomitantemente as médias dos membros da Banca
Examinadora, somada e dividido por 3 (três) resultante na Nota Final do TCC.

§ 1º. A formula para cálculo da Nota:

# Do Examinador: NT EGME + NT EO / 2 = NTE.
# Da Banca Examinadora Final: NTE + NTE + NTE /
3 = NF.

§ 2º. Onde se lê:

NT EGME = Nota da Exposição Gráfica e Metodológica da Escrita.
NT EO = Nota da Exposição Oral.
NTE = Nota do Examinador.
NF = Nota Final do TCC.

Parágrafo Terceiro: As notas da Avaliação do TCC poderão ser fracionadas
sem arredondamentos, somente com uma casa decimal.
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Art.33º. No processo de avaliações do trabalho na exposição gráfica e
metodológica da escrita, dever-se-ão ser observados os seguintes critérios,
seguidos dos valores que compõem a nota para cada item totalizando 10
pontos:

# VALOR acadêmico e possível utilidade e /ou aplicação prática do trabalho,
capacidade de problematização, discussão e síntese = 3,0 pontos.

# QUALIDADE da redação e adequação entre título, objetivos e conclusões,
originalidade e fidelidade teórica e metodológica = 3,0 pontos.

# ATENDIMENTO ÀS NORMAS deste regulamento, redação do texto e
correção gramatical e apresentação gráfica / e ou formatação = 2,0 pontos.

# REFERÊNCIAS relevantes, justificativa científica e prospecção social = 2,0
pontos.

Art. 34º. No processo de avaliações do trabalho na exposição oral deverão ser
observados os seguintes critérios, seguidos dos valores que compõem a nota
para cada item totalizando 10 pontos:

# CONDUTA do aluno e esclarecimento de dúvidas = 1,0 ponto.

#

ESTRUTURA

DA

APRESENTAÇÃO

utilização

do

recurso

visual,

comunicação, clareza, e expressão = 1,5 pontos.

# CAPACIDADE de síntese e clareza na exposição teórica, metodológica e
organização = 4,0 pontos.

# DOMÍNIO do conteúdo = 3,0 pontos.
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# Respeito ao tempo estipulado = 0,5 pontos.

Art. 35º. A aprovação do trabalho final do TCC compreende a avaliação com
nota de 7,0 (sete) até 10,0 (dez).

Parágrafo Primeiro: O trabalho final de TCC que receber nota inferior a 7,0
(sete) no mínimo 5,0 (cinco) poderá ser reavaliado uma única vez, com o prazo
máximo para correção e reavaliação de 30 (trinta) dias, protocolado junto ao
Professor Responsável pelo TCC que encaminhará à Coordenação do Curso
ofertado pela FPM.

§ 1º. Caberá ao Coordenador do Curso ofertado pela FPM proceder a
Convocação da Banca Examinadora para a reavaliação composta pelo:
Professor Orientador, Professor Responsável pelo TCC e Coordenador do
Curso Ofertado pela FPM.

Parágrafo Segundo:

A aprovação final no TCC dar-se-á

mediante

encaminhamento do resultado final à Coordenação do Curso, que lavrará a Ata
e demais documentos dando sequência aos protocolos junto à Secretaria Geral
da FPM.

Art. 36º. A não aceitação do TCC para apresentação respeitará as seguintes
restrições:

# Conter plágio comprovado pelo Professor Responsável do TCC ao examinar.
# Não cumprimento de todas as etapas e datas previstas no cronograma de
atividades do TCC.
# Ser elaborado sem o acompanhamento de um Professor Orientador
designado pela Coordenação do Curso ofertado pela FPM, ou autorizado pela
# Coordenação do Curso e Colegiado.
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# Aqueles que não apresentarem todos os documentos exigidos no Art. 27, Art.
28 da Seção I do Capítulo IV desse Regulamento.

Parágrafo Único: O Acadêmico que se enquadrar no item I deste artigo, será
considerado falta grave sendo REPROVADO diretamente.

CAPÍTULO V
DA DISPONIBILIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS
DESENVOLVIDOS

Art. 37º. É de total responsabilidade do aluno cumprir a fase final de
encerramento do TCC após defesa e considerações dessa, junto aos
departamentos institucionais, estando atendo às exigências explicitadas neste
Regulamento.

Art. 38º. Após a Defesa, será estabelecido o prazo de até 30 (trinta) dias para
que o Acadêmico providencie:

# As correções apontadas pela Banca Examinadora.
# Revisão Geral da Formatação e do Português.
# Revisão do Abstract.
# Uma versão encadernada em Capa „Dura‟ na cor específica do Curso
ofertado pela FPM.
# 2 (duas) versões salvas no formato de Word e PDF em CD.
# Cópia da Ata / ou a cópia original da Ata entregue ao aluno após a folha de
aprovação.

Parágrafo Primeiro: A versão final deverá estar organizada conforme o Art.
27º, § 2º e os itens descritos, na Seção I do Capítulo IV deste Regulamento.
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Parágrafo Segundo: O item IV e uma versão do item V deverá ser entregue
na Biblioteca do Campus de funcionamento do Curso de Graduação, e a outra
versão do item V para a Coordenação do Curso ofertado pela FPM.

Parágrafo Terceiro: O não cumprimento do Art. 38 e os parágrafos primeiro e
segundo desse implicará o impedimento da Colação de Grau Oficial, ficando o
aluno apto a proceder a cerimônia de colação de grau somente após o
deferimento do cumprimento do Art. 38, oficializado pela Biblioteca. A
autorização para a Colação de Grau que será deferida pela Secretaria Geral.

Art. 39º. À FPM reserva-se o direito de disponibilizar os trabalhos concluídos
no TCC em cópia material ou por intermédio de mídias diversas, nas
bibliotecas e na Internet.

Parágrafo Único: Quando da necessidade de sigilo em determinados dados
ou resultados do trabalho, estes não serão divulgados eletronicamente ou via
impressa disponibilizada na biblioteca e na Internet.

CAPÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 40º. Quando o TCC for realizado em parceria com empresas ou outras
organizações deverá ser formatado um termo de compromisso próprio,
definindo as atribuições, direitos e deveres das partes envolvidas, inclusive a
autorização da divulgação do nome da empresa na publicação do trabalho.

Art. 41º. Quando o TCC resultar em patente, a propriedade dessa será
estabelecida conforme regulamentação própria, sendo a FPM coautora da
produção.
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Art. 42º. As Coordenações de Cursos ofertados pela FPM poderão estabelecer
Normas Regimentais complementares para as atividades de TCC, conforme
aprovação dos Colegiados de Cursos.

Art. 43º. Os casos omissos serão resolvidos primeiramente com o Professor
Responsável de TCC, que encaminhará as Coordenações de Cursos, os quais
convocarão o Colegiado de Curso para decisão.

§ 1º. As decisões serão encaminhadas à Secretaria Geral, para procedimentos
acadêmicos institucionais.

Art. 44º. Este Regulamento será de abrangência a todos os Cursos de
Graduação de formação Tecnológica, Licenciatura e Bacharelados ofertados
pela FPM, garantindo às Coordenações destes Cursos que adotem Normas
Regimentais complementares que garantam o fiel cumprimento deste
Regulamento.

Parágrafo Único: Nenhuma Norma Regimental complementar pelos Cursos
poderá ser superior a este Regulamento.

Art. 45º. Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas todas as disposições em contrário.

Parágrafo Único: Será garantido o período de 6 (seis) meses da publicação
deste regulamento para que as turmas que estão em fase de conclusão do
TCC cumpram os dispostos no Capítulo III – Seção IV, Capítulo IV e Capítulo
V.

§ 1º. As turmas que estiverem iniciando o novo ciclo de desenvolvimento de
TCC deverão tomar ciência imediatamente da publicação deste regulamente e
garantir a sua aplicabilidade.
347

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, 01 de agosto de 2020.

ANEXO VII
Faculdade Patos de Minas
Diretoria Geral
Coordenação Acadêmica
Departamento Pedagógico de Professores, Monitores e Estágios
Resolução DG N. 001/2016, de 01 de agosto de 2016.

Normatiza o Desenvolvimento das Práticas de Monitoria & Estágios
Curriculares e Extracurriculares previstos na Reforma Didático-Pedagógica do
Núcleo de Práticas para os Cursos de Graduação, ofertados pela Faculdade
Patos de Minas, mantidos pela Associação Educacional de Patos de Minas.
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REGULAMENTO DE PRÁTICAS DE MONITORIA & ESTÁGIOS
CURRICULARES E EXTRACURRICULARES PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO DA FPM

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES DA ESTRUTURA E CARACTERÍSTICAS,
OBJETIVOS E CAMPOS

Art. 1º - A FPM, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto na Lei
n.º 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de
estudantes, altera a redação do art. 428 da Consolidação das Leis do Trabalho
– CLT, aprovada pelo Decreto Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943, e a Lei nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis nos 6.494, de 7 de
dezembro de 1977, e 8.859, de 23 de março de 1994, o parágrafo único do art.
82 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art. 6º da Medida
Provisória no 2.164-41, de 24 de agosto de 2001.

§ 1º. Estabelece normas que regulamentam as Práticas de Monitoria &
Estágios Curriculares e Extracurriculares dos alunos dos Cursos de Graduação
da Faculdade Patos de Minas.

Art. 2.º - Para os fins do disposto neste Regulamento, consideram-se Práticas
de Monitoria & Estágios Curriculares e Extracurriculares o ato educativo escolar
supervisionado desenvolvido no ambiente de trabalho, previsto no Projeto
Pedagógico do Curso (PPC) como parte integrante do itinerário formativo do
aluno.
Parágrafo Único: As Práticas de Monitorias são processos complementares de
formação e não requisito obrigatório da formação.
Seção I – Da Estrutura e Características
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Art. 3.º- O estágio a que se refere o art. 2.º deste Regulamento visa ao
aprendizado de competências próprias da atividade profissional, objetivando o
desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.
Parágrafo Único: As Práticas de Monitoria visa à prática de oferecer aos alunos
dos Cursos de Graduação da FPM a possibilidade de aprimorar os
conhecimentos e a aptidão para as atividades auxiliares de ensino e pesquisa
vinculares às áreas de formação e em disciplinas específicas correspondente
ao Curso.

Art. 4.º - Para organização dos sistêmica dos Estágios estarão dispostos ao
Núcleo Estágios e Práticas Profissionais (NEPP), vinculado ao Departamento
Pedagógico de Professores, Monitores e Estágios (DPPME) à Coordenação
Acadêmica (CA) e Direção Geral (DG).
Parágrafo Primeiro: O NEPP é composto:
I.
II.

Coordenador do Geral (DPPME).
Coordenador de Campo, Acompanhamento e Execução.

III.

Chefe de Núcleo.

IV.

Responsável por Curso.

V.

Supervisor de Estágio por Curso.

Parágrafo Segundo: Os Núcleos que compõe o NEPP:
I.

Núcleo de Práticas Profissionais de Engenharia e Tecnologia (NUPPET)
– corresponde aos cursos de graduação ofertados nas Engenharias,
Administração e Ciências Contábeis.

II.

Núcleo de Práticas Profissionais de Saúde (NUPPS) – corresponde aos
cursos

de

graduação

ofertados

em

Biomedicina,

Enfermagem,

Educação Física „Bacharelado‟, Farmácia, Fisioterapia, Gastronomia,
Odontologia e Psicologia.
III.

Núcleo de Práticas Profissionais em Educação (NUPPE) – corresponde
aos cursos de graduação ofertados nas áreas da licenciatura: Ciências
Biológica, Educação Física, Matemática e Pedagogia.
3

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Parágrafo Terceiro: É de reponsabilidade do NEPP:
I.

Verificar o fiel cumprimento do Regulamento de Práticas de Monitoria e
Estágios no âmbito institucional.

II.

Acompanhar e aprimorar as práticas de execução implementadas nos
cursos de graduação.

III.

Assessorar os Coordenadores de Cursos, Chefes de Núcleos,
Supervisores, Estagiários e Conveniados no âmbito dos protocolos
administrativos e acadêmicos.

IV.
V.
VI.

Emitir e validar as apólices de seguros dos Estagiários.
Coletar e arquivar os documentos comprobatórios de Estágios.
Estar em plena comunicação com as Coordenações de Curso e
Secretaria

Geral,

garantindo

as

informações

necessárias

e

a

integralização curricular das práticas desenvolvidas no âmbito dos
cursos de graduação.
VII.

Ter de posse, cópias dos Regulamentos de Estágios expedidos pelas
particularidades de cursos, bem como, toda documentação que
garantem o cumprimento.

VIII.

Conceder relatórios de atividades desenvolvidas anualmente ao
DPPME, CA e DG.

Seção II – Os Objetivos Vinculares

Art. 5.º - O estágio poderá ser obrigatório ou não obrigatório, curricular e
extracurricular,

conforme

determinação

da

Lei

11.788,

das

diretrizes

curriculares nacionais e do projeto pedagógico do curso ofertado pela FPM.

§ 1º. Entende-se como:
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I.

Monitorias as práticas que são ofertadas vinculadas a disciplinas e/ ou
departamento correspondente ao curso, não estabelecendo vínculo
empregatício com a mantenedora da IES.

II.

Estágio obrigatório corresponde ao curricular e constitui disciplina
integrante do currículo do curso, cuja carga horária definida pela DCN e
descrito no PPC definidas na Matriz Curricular, sendo requisito para
aprovação e obtenção do diploma.

III.

Estágio não obrigatório corresponde ao extracurricular e constitui
atividade opcional, complementar à formação acadêmico-profissional do
aluno, acrescida à carga horária regular e obrigatória.

§ 2º. As Práticas de Monitoria e os Estágios Curriculares e Extracurriculares
deverão constar no PPC do Curso ofertado pela FPM.

§ 3º. As atividades de extensão, de monitoria, de iniciação científica, de ensino
prático e de vivência não poderão ser equiparadas ao estágio, e constará como
atividade complementar registradas no histórico de atividade, onde os limites
serão fixados no projeto pedagógico de cada curso.

§ 4º. Especificamente nos Estágios Extracurriculares (não obrigatórios),
constará como atividade complementar, registradas no histórico de atividade,
onde os limites serão fixados no projeto pedagógico de cada curso.

§ 5º. A realização de estágio curricular e extracurricular no exterior/ e ou fora
do estado de origem da IES somente será autorizada por meio do programa de
intercâmbio, observado o disposto na resolução que disciplina a matéria, ou por
meio da disciplina de estágio não obrigatório, quando houver.
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Art. 6.º- O estágio caracteriza-se pelo ato educativo escolar supervisionado,
através de atividades de aprendizagem profissional, proporcionadas ao
estudante regularmente matriculado no ensino superior, pela vivência e prática
de situações reais no ambiente de trabalho, realizada na comunidade através
de pessoas jurídicas de direito público ou privado, órgãos da administração
pública direta, autárquica e fundacional de qualquer dos poderes da União, dos
estados, do Distrito Federal e dos Municípios e por profissionais liberais de
níveis superior devidamente registrados em seus respectivos conselhos de
fiscalização, que estejam conveniadas à FPM.

Parágrafo Único: Aos Cursos de Graduação ofertados pela FPM caberão
estabelecer normas específicas do desenvolvimento dos Estágios previstas em
Regulamentos aprovados por seus Colegiados de Curso. Sendo o Estágio
considerado uma prática vinculada à formação Universitária do estudante e a
essa deve estar subordinado.
Seção III – Os Campos de Estágios

Art. 8.º Os estágios na modalidade curricular e extracurricular somente serão
validados pelos Colegiados de Curso, aqueles que forem realizados em
instituições conveniadas com a FPM bem como sua mantenedora.

Art. 9.º Serão considerados campos de estágio os ambientes de trabalho
pertinentes ao desenvolvimento de atividades de aprendizagem social,
profissional e cultural relacionadas com a área de formação, ofertados por:

I.

Pessoas jurídicas de direito público e privado.
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II.

Órgãos da administração pública direta, autárquica e fundacional de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.

III.

Profissionais liberais de nível superior devidamente registrados em seus
respectivos conselhos de fiscalização profissional.

Parágrafo Único: O convênio poderá ser firmado por intermédio do aluno e a
unidade conveniente, bem como qualquer instituição que desejar parceria.
Sendo, neste caso, a responsabilidade do aluno e da instituição, quando
procurar, dirigir-se ao NEPP e protocolar o termo de convênio e coletar
assinaturas.

§ 1º. O termo de convênio para campo de estágio poderá ser retirado na
página da IES.

Art. 10.º - Os campos de estágios estarão vinculados e acompanhados pelo
NEPP.

CAPÍTULO II
DAS CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO

Art. 11º - Em conformidade ao Regimento da FPM, é garantido a todo o aluno
matriculado participar das Práticas de Monitoria e Estágios Curriculares e
Extracurriculares.

Parágrafo

Único:

Somente

serão

validados

os

alunos

regularmente

matriculados no semestre letivo em vigor. O período de matrícula não assegura
ao aluno o direito de participar de processo seletivo das práticas de monitoria e
iniciar atividades de campo de estágio.
7

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Seção I – Das Práticas de Monitorias

Art. 12.º A oferta da Prática de Monitoria deve apresentar as seguintes
características:

I.

II.

III.

Conteúdos mais complexos que exijam maior concentração.

Conteúdo com um grande número de aulas.

Necessidade de aperfeiçoamento didático-pedagógico no curso.

Parágrafo Único: A Monitoria não implicará vínculo empregatício, podendo até
ser concedido bolsa de estudo e será exercida sob a orientação de um
professor. Vedada a utilização do monitor para ministrar aulas teóricas ou
práticas, correspondentes à carga horária regular de disciplina curricular.

§ 1º. Para as Bolsas de Estudos, serão concedidas conforme normas
estabelecidas em edital e definida pela Direção Geral.

§ 2º. As Práticas de Monitorias implicam na assinatura formal dos termos,
conforme abaixo denomina-se:

I.

Termo de Compromisso para as Práticas de Monitoria sem concessão
de bolsa (Anexo 1).

II.

Contrato Individual, sem vínculo Empregatício, para as Funções de
Monitor, no caso de concessão de bolsa (Anexo 2).
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III.

Os termos formais serão assinados pelo Coordenador do DPPME e
Monitor escolhido. Sendo 3(três) vias impressas assinadas, uma para o
Aluno Monitor, Secretaria Geral e NEPP.

§ 3º. É de responsabilidade do aluno monitor em protocolar nos departamentos
descritos no inciso III as vias assinadas, apresentando protocolo para
deferimento no NEPP.

Art. 13.º - São competências do monitor:

I.

Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de
ensino, pesquisa e extensão, em tarefas condizentes com seu grau de
conhecimento e experiência, no planejamento das atividades, no
planejamento de aulas, no processo de avaliação, na orientação aos
alunos e na realização de trabalhos práticos e experimentais.

II.

Participar na prática do ensino, constituindo-se em elo entre professor e
aluno, sempre sob supervisão do professor responsável pela disciplina.

III.

Desenvolver as atividades previstas no plano de trabalho definido pelo
docente responsável, sob orientação e supervisão do mesmo.

IV.

V.

Cumprir os horários pré-estabelecidos para os plantões de monitoria.

Estar disponível para orientar os colegas na execução de trabalhos e
auxiliá-los nas dúvidas;

VI.

Afixar, junto à coordenação, seus horários de plantão e outros conforme
definidos.
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VII.

Preencher corretamente os protocolos vinculares à Prática de Monitoria
e entregá-los na data determinada do mês subsequente à secretaria da
faculdade.

VIII.

Colaborar com a integração entre os estudantes, professor da disciplina
e a faculdade.

IX.

Avaliar o andamento da área e/ou disciplina, do ponto de vista discente.

X.

Participar ativamente dos encontros anuais de iniciação científica,
pesquisa e extensão da FPM, bem como de outros eventos promovidos
pela Instituição tais como: seminários, cursos, debates, sessões de
estudo e experiências de trabalhos acadêmicos diversos.

Seção II – Dos Estágios Curriculares e Extracurriculares

Art. 14.º - As atividades desenvolvidas no ambiente de trabalho pelos alunos
serão consideradas atividades de estágio quando, além de constarem no PPC
de cada Curso de Graduação ofertado pela FPM, observarem os seguintes
requisitos e procedimentos:

I.

Verificação de matrícula e frequência regular do aluno no curso,
atestadas pela FPM mediante Ofício de Encaminhamento de Estagiário
(Anexo 3).

II.

Celebração de termo de convênio para formalizar a cooperação mútua
entre as instituições parceiras (para as que não houver).
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III.

Formalização de Termo de Compromisso (Anexo 4) entre o aluno
estagiário, a unidade concedente do campo de estágio e o Coordenador
do Curso neste ato representante da IES em função do Curso de sua
responsabilidade geral. Sendo 3 vias impressas assinadas, uma para o
Aluno Estagiário, Secretaria Geral e Unidade Concedente.

IV.

Retirar no NEPP cópia da apólice de seguro expedido pela IES junto à
seguradora, no caso de estágio curricular.

V.

Inclusão e registro da atividade de estágio no sistema informatizado de
estágios da FPM, conforme protocolos específicos de cada curso de
graduação contidos em seus Regulamentos.

VI.

Acompanhamento e avaliação, pelo professor supervisor e/ ou preceptor
designado pela Coordenação do Curso, das atividades desenvolvidas no
estágio.

VII.

Acompanhamento, pelo supervisor e/ ou preceptor vinculado ao campo
de estágio, das atividades desenvolvidas no estágio.

§ 1º. Excetuam-se do disposto no item II e III deste artigo as situações em que
a parte concedente do campo de estágio é a própria FPM.

§ 2º. A realização de estágio em campos de estágio conveniados à FPM não
dispensa a celebração do termo de compromisso entre as partes envolvidas.

§ 3º. O início das atividades do aluno na condição de estagiário ficará
condicionado à prévia assinatura por todas as partes envolvidas no termo de
compromisso e a retirada da cópia da apólice de seguro. Tendo o período de
20 (vinte) dias corridos a protocolar em todos os departamentos descritos no
item III as vias assinadas, apresentando protocolo para deferimento no NEPP.
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Salvas as exigências que se fizerem necessárias à entrega descrita nos
Regulamentos Específicos dos Cursos de Graduação de oferta da IES.

§ 4º. O disposto no item IV, V, VI e VII deste artigo não se refere à
responsabilidade

da

FPM,

enquanto

instituição

para

os

estágios

extracurriculares. Os demais incisos dispostos executam-se.
Seção III – Dos Termos de Compromissos

Art. 15.º Os termos formais a que referem o inciso 2 e seus itens artigo 12 da
sessão I, e o termo de compromisso de estágio curricular e extracurricular a
que referem o item III do artigo 14º da mesma sessão, deverão:

I.

Contemplar, obrigatoriamente preenchidos, os seguintes contidos no
modelo anexo.

II.

A validade dos termos dá-se por 6 (seis) meses vinculados ao semestre
letivo, tendo de ser renovada a todo período/ e ou semestre letivo.

III.

Para o Contrato Individual, sem vínculo Empregatício, para as Funções
de Monitor, no caso de concessão de bolsa, entende-se que todo final
de período/ e ou semestre letivo o mesmo dá-se encerrado.

§ 1º. Nos casos da Prática de Monitoria sem concessão de bolsa, caberá ao
monitor a contratação do seguro estagiário, e/ ou estagiário a providenciar
apólice; a cópia da mesma deverá ser anexada ao termo de compromisso.

§ 2º. Nos casos de Estágios Extracurriculares, caberá à parte concedente a
contratação do seguro estagiário, e/ ou estagiário a providenciar apólice; a
cópia da mesma deverá ser anexada ao termo de compromisso.
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§ 3º. Nos casos de estágio obrigatório realizado no Brasil, a responsabilidade
pela contratação do seguro estagiário será assumida pela FPM, conforme
estabelecido no termo de compromisso de cópia retirada no NEPP.

§ 4. Nos casos de estágio obrigatório realizado no interior do país fora o estado
de origem da IES, caberá ao aluno estagiário providenciar a contratação do
seguro estagiário, e/ ou estagiário a providenciar apólice; a cópia da mesma
deverá ser anexada em todos os documentos correspondentes a esse. Bem
como arcar com toda a responsabilidade financeira fora do estado.

§ 5º. Nos casos de estágio obrigatório realizado no exterior, caberá ao aluno
estagiário providenciar a contratação do seguro estagiário, e/ ou estagiário a
providenciar apólice; a cópia dela deverá ser anexada em todos os documentos
correspondentes a esse. Bem como arcar com toda a responsabilidade
financeira fora do país.

Art. 16º. Poderá ocorrer o desligamento do aluno da Prática de Monitoria e do
Estágio Curricular e Extracurricular:

I.

II.

Automaticamente, ao término.

A qualquer tempo, observado o interesse e a conveniência de qualquer
uma das partes.

III.

Em decorrência do descumprimento dos acordos de atividades.

IV.

Pelo não comparecimento, sem motivo justificado, por mais de cinco
dias no período de um mês, ou por trinta dias durante todo o período
correspondente ao desenvolvimento.
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V.

Pela interrupção do curso de graduação na Faculdade.

Parágrafo Único. O termo de compromisso será rescindido por meio de termo
de rescisão, encaminhado pelo aluno ou pela concedente ao Coordenador do
Curso, para registro no sistema informatizado de estágios da Faculdade.

CAPÍTULO III
DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES,JORNADAS, DURAÇÃO,
RECESSO E CONCESSÃO DE BOLSA
Sessão I – Das Atividades, Jornadas, Duração e Recesso

Art. 17º A jornada correspondente à Prática de Monitoria corresponde à carga
horária de 20 horas semanais, estabelecidas em 4 horas diárias, em horários
de funcionamento dos Departamentos vinculados à oferta da monitoria na
FPM, bem como acordado com a Coordenação do Curso respectivo vinculado.
Parágrafo Único: O DPPME deverá ser notificado do horário vinculado à
jornada de trabalho do monitor, bem como qualquer alteração.

Art. 18º A jornada de atividades em estágio será definida de comum acordo
entre a Faculdade por meio das coordenações dos respectivos cursos, a
unidade concedente do campo de estágio e o aluno estagiário, devendo ser
compatível com as atividades escolares e não ultrapassar seis horas diárias e
trinta horas semanais.

§ 1º. Para os cursos que alternam teoria e prática, nos períodos em que não
estão programadas aulas presenciais, a jornada de atividades em estágio
poderá ter carga horária de até quarenta horas semanais, conforme
estabelecer o projeto pedagógico do curso.
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§ 2º. No intervalo compreendido entre o fim de um período/ e ou semestre
letivo e o início de outro, caracterizado como férias escolares, o aluno poderá
realizar

estágio denominado de estágio de férias, em que será admitida uma carga
horária de até quarenta horas semanais considerando a alternância entre teoria
e prática.

Parágrafo Único: Os estágios extracurriculares competem ao acordo somente
definido entre a unidade concedente do campo de estágio e o aluno estagiário.

Art. 19º - Os estagiários terão direito a 30 (trinta dias) de recesso a cada 12
(doze meses) de estágio, que deverão ser gozados durante o período de
realização do estágio, preferencialmente nas férias escolares, mediante acordo
entre o estagiário e o supervisor.

§ 1.º O recesso de que trata este artigo deverá ser remunerado quando o
estagiário receber bolsa.

§ 2.º Os dias de recesso previstos neste artigo serão concedidos de maneira
proporcional, nos casos de o estágio ter duração diferente da prevista no caput
deste artigo.
Sessão II – Das Concessão de Bolsa Estudo

Art. 20º As concessões de bolsas de estudos para as Práticas de Monitorias e
Estágios constituem auxílio financeiro concedido aos monitores e/ ou
estagiários pelo período e valor previstos nos termos contidos no Termo de
Compromisso de Estágio Remunerado (Anexo 5) e no Contrato Individual, sem
vínculo Empregatício, para as Funções de Monitor.
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§ 1º. Para os casos de estágio remunerado, o estagiário poderá inscrever-se e
contribuir como segurado facultativo do Regime Geral de Previdência Social.

§ 2º. Para as concessões de bolsa de estudo o valor atribuído não é
computado em rendimentos e não implica fins de imposto de renda.

Art. 21º Os valores de concessão da Bolsa Estudo serão definidos:

I.

No caso das Práticas de Monitorias pelo CONSUAD -Conselho Superior
de Administração; fica determinado o valor da bolsa, que será concedida
ao candidato aprovado em exercício da Monitoria, de 50% do salário
mínimo vigente;

II.

No caso dos Estágios Remunerados pelas Unidades concedentes.

Art. 22º O pagamento da Bolsa de Estudo dá-se:

I.

No caso das Práticas de Monitorias, o valor concedido conforme no item
I do artigo 21º desta sessão, em desconto no valor mensal da
mensalidade do respectivo curso.

II.

No caso dos Estágios Remunerados definidos pelo acordo com as
Unidades concedentes.

Parágrafo Primeiro: No caso específico ao item I deste artigo, aquele monitor
que for benificiário em 100% do FIES ou qualquer outro financiamento, o valor
determinado no item I do artigo 21º desta sessão, será depositado em conta
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bancária do aluno estagiário no décimo quinto dia do mês, conforme
determinado pela DG.

Parágrafo Segundo: Para fins de cálculo do pagamento da bolsa de estudo,
será considerada a frequência mensal do aluno, deduzindo-se os dias de faltas
não justificadas, salvo hipótese de compensação de horário, previamente
acordada com o supervisor.

Art. 23º O processo de distribuição de bolsa de estudo será ofertado por meio
de Edital do DPPME autorizado pela DG, contendo todas as normas e
prerrogativas institucionais.

Art. 24º As bolsas de estudo a que se refere este Regulamento serão
concedidas para alunos de graduação que atendam aos seguintes critérios:

I.

Tenha cursado e aprovado na disciplina específica na qual pretende
atuar como estagiário ou monitor, com índice de aproveitamento
acumulado igual ou superior a 7 (sete), bem como disciplinas em comum
com a vaga da monitoria ou que demonstre conhecimento e capacidade
técnica para atuar na vaga destinada.

II.

III.

Sem reprovações por falta.

Que não possuem débitos com a IES, salvo aos casos deferidos pela
DG.

IV.

V.

Apresentar disponibilidade de horário compatível com a função.

Não estar cursando o primeiro período do curso de origem.
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§ 1.º Para fins de manutenção da bolsa de estudo, o aluno deverá atender,
durante a vigência do termo de compromisso, as condições estabelecidas no
caput deste artigo.

§ 2.º É vedada a concessão de bolsas de estágio de que trata este artigo para
a realização de trabalho de conclusão de curso (TCC), de Iniciação Científica
(projetos de pesquisa), de Programa de Educação Tutorial, de atividade de
extensão e de estágio obrigatório ou para estudantes que tenham vínculo
empregatício.

Art. 25º A Bolsa de Estudo concedida pela Faculdade terá a duração máxima
de 24 (vinte e quatro) meses.

Parágrafo Único: Em casos de pedido de abreviação ou de prorrogação do
estágio ou da monitoria, em detrimento de uma necessidade apresentada e
devidamente justificada pelo DPPME, deverão ser deferidos pela DG.

CAPÍTULO IV
DO ACOMPANHAMENTO DA PRÁTICA DE MONITORIA E ESTÁGIO

Art. 26º Todas as Práticas de Monitoria e Estágios terão responsáveis
denominados a responder e acompanhar o desenvolvimento das atividades, as
quais configuram-se como um ato educativo escolar supervisionado, com
acompanhamento efetivo e comprovado por vistos nos relatórios de atividades
desenvolvidas.
§ 1.º No que se refere aos relatórios de atividades das Práticas de Monitoria
deverá ser entregue mensalmente impresso e assinado ao NEPP.
§ 2.º No que se refere aos relatórios de atividades de Estágios Curriculares e
Extracurriculares, serão definidos mediante às Coordenações de Curso
estabelecidos em seus regulamentos aprovados em Colegiado.
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Sessão I – Da Orientação e Supervisão dos Estágios

Art. 27º A orientação e supervisão de estágio serão efetuadas por docente cuja
área de formação ou experiência profissional sejam compatíveis com as
atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário.

Parágrafo Primeiro: As especificidades de cada curso deverão estar contidas
em Regulamento de Estágio de cada Curso da FPM, bem como atenção a
respectiva DCN do curso. Aqueles que permitirem o docente orientador e
supervisão poderá ser um preceptor de estágio.

Parágrafo

Segundo:

Aos

estágios

extracurriculares

as

orientações

e

supervisões são de responsabilidade da Unidade Concedente.

Art. 28º A orientação e supervisão dos estágios, observadas as diretrizes
estabelecidas no PPC de cada Curso ofertado na FPM, poderão ocorrer
mediante:

I.

II.

Acompanhamento direto das atividades desenvolvidas pelo estagiário.

Entrevistas e reuniões, presenciais ou virtuais.

III.

Contatos com o supervisor de estágio.

IV.

Avaliação dos relatórios de atividades.

Parágrafo Único: Os itens a que referem este artigo é apenas sugestivo, fica a
critério de cada Curso da FPM, definir seus caminhos em Regulamentos.
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Art. 29º A supervisão do estágio será efetuada por funcionário do quadro ativo
de pessoal da unidade concedente do campo de estágio extracurricular, com
formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no
curso do estagiário, respeitando as DCN‟s do curso.
Sessão II – Dos Relatórios de Atividades

Art. 30º. O acompanhamento da Prática de Monitoria deverá ser comprovado a
apresentação mensal pelo monitor, por meio de relatório de atividade
desenvolvidas em monitoria (Anexo 6) para fins comprobatórios de atividades
desenvolvidas.

Art. 31º O acompanhamento do estágio deverá ser comprovado mediante a
apresentação periódica pelo estagiário, em prazo não superior a um período
letivo, de relatório de atividades devidamente assinado pelo supervisor e pelo
professor orientador.

§ 1.º No caso de estágio curricular, o relatório a que se refere o caput deste
artigo deverá atender às exigências específicas descritas no projeto
pedagógico do curso e ser encaminhado pelo professor orientador ao
coordenador de estágio do curso, acompanhado da nota atribuída a esta
atividade curricular.

§ 2.º No caso de estágio extracurricular, o relatório a que se refere o caput
deste artigo deverá ser elaborado mediante acesso aos protocolos de estágios
da Faculdade (Anexo 7).

§ 3.º A entrega dos Relatórios Finais de Estágio Curricular será considerada
como uma das condições necessárias à colação de grau pelo aluno formando.
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Parágrafo Único: Os protocolos referentes ao caput deste artigo competem ao
Regulamento Específico definido por cada Curso de Graduação ofertado na
FPM.

CAPÍTULO V
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 32º Fica determinado aos cursos de graduação que deverão adequar os
seus Projetos Pedagógicos e Regulamentos de Estágio ao disposto deste
Regulamento institucional, para garantir o fiel cumprimento da DCN do
respectivo curso.

Parágrafo Único: Os Regulamentos de Curso não se sobrepõem a este
Regulamento.

Art.

33º

As

unidades

concedentes

de

estágio

poderão

contribuir

financeiramente para possibilitar o acompanhamento e a orientação dos alunos
em campos de estágio, observado o disposto na portaria do Gabinete do
Diretor Geral.

Art. 34º - Ao final do estágio extracurricular, o aluno deverá apresentar ao
coordenador do curso um relatório de estágio para convalidação das horas
de atividades acadêmicas, respeitando o percentual máximo de carga horária
do projeto pedagógico de cada curso. O relatório deverá apresentar as
seguintes informações: atividades desenvolvidas no estágio, carga horária total
cumprida, assinatura do supervisor de estágio e data de realização das
atividades. O estágio somente será convalidado em empresas conveniadas
com a FPM. Deverá ser protocolado pelo aluno uma via na secretaria, para
arquivo. Será de responsabilidade do coordenador do curso protocolar os
documentos junto ao NEEP para arquivamento.
21

Projeto Pedagógico do Curso de Engenharia Agronômica - FPM

Art. 35º - No caso de estágio curricular, os relatórios deverão ser entregues ao
supervisor de estágio da FPM, que serão responsáveis por protocolar junto ao
NEEP para arquivamento.

Art. 36º Aplica-se ao estagiário de que trata esta Resolução Normativa a
legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua
implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

Art. 37º - Os casos omissos serão resolvidos primeiramente com o Professor
Supervisor do respectivo Curso, que encaminhará às Coordenações de
Cursos, as quais convocarão o Colegiado de Curso para decisão. Sendo
instaurado, assim, processo de averiguação e supervisão no Núcleo de
Estágios e Práticas Profissionais (NEPP).

§ 1º. As decisões serão encaminhadas à Secretaria Geral para procedimentos
acadêmicos institucionais.

Art. 37º - Este Regulamento será de abrangência a todos os Cursos de
Graduação de formação Tecnológica, Licenciatura e Bacharelados ofertados
pela FPM, garantindo às Coordenações destes Cursos que adotem
Regulamentos e Normas Regimentais complementares que garantam o fiel
cumprimento deste Regulamento.

Art. 38º Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
todas as disposições em contrário.
Parágrafo Único: Será garantido o período de 6 (seis) meses da publicação
deste regulamento para que as turmas que estão em fase de conclusão de
curso e as Coordenações de Cursos cumpram e se adequem aos novos
protocolos institucionais.
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Faculdade Patos de Minas – Patos de Minas, 01 de agosto de 2016.

Prof. Me. Gilmar Antoniassi Junior
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Prof. Me. Rosana Mendes Maciel
Núcleo de Estágios e Práticas Profissionais

Prof. Me. Fredston Gonçalves Coimbra
Coordenação Acadêmica

Profa. Dr.ª Daniela Cristina Silva Borges
Secretaria Geral Adjunta

Prof. Dr. Paulo César de Sousa
Direção Geral
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