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1. CONTEXTUALIZAÇÃO SOCIAL 

1.1 Contexto socioeconômico e político da sociedade contemporânea 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação apresentam novos rumos e desafios não somente em setores 

produtivos, mas nas mais diversas áreas de relacionamento do homem. 

Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a educação são imensos. De 

um lado, tem-se a universalização da informação, libertando os indivíduos das 

limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades para a internacionalização 

da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse cidadão seja instruído, receba 

adequada preparação para que possa participar e usufruir dos avanços que a nova 

ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como ponto central dessa mudança que 

se opera em todo o mundo. Ela se torna no passaporte para a entrada no mundo da 

tecnologia e para quebrar as limitações que as distâncias científicas e tecnológicas 

têm imposto aos cidadãos que residem fora do eixo econômico das principais 

economias globais.  

Os novos desafios educacionais, produtivos e sociais e as novas estruturas de 

tomadas de decisões pedagógicas, políticas e técnicas da atualidade exigem novas 

dinâmicas, atribuições e expectativas de funcionamento das instituições universitárias. 

Estudos recentes ressaltam aspectos importantes que precisam ser considerados 

nas políticas e práticas de Ensino Superior, dentre eles: 

- Consideração das mudanças que estão ocorrendo na produção e na 

transmissão do conhecimento. 

- O aprendiz precisa ser considerado em sua individualidade biológica, com 

diferentes estilos de aprendizagem, cuja ênfase deverá estar na construção do 

conhecimento, e não na instrução. 

- O currículo deve ser algo construído com critérios que considerem uma nova 

cosmovisão e promoção de diálogo permanente entre o indivíduo e o seu meio 

ambiente, entre o professor e aluno, e que seja flexível e baseado nas peculiaridades 

do contexto local. 



- Adoção de estratégias metodológicas e processo de avaliação que assegurem 

que os alunos ajam com responsabilidade, capacidade crítica e com autonomia e que 

sejam apropriadas às particularidades da competência a ser desenvolvida e às 

características dos alunos. 

- Necessidade de maior estreitamento do vínculo entre pesquisa-ensino-extensão. 

Esta Instituição colabora com a universalização do acesso ao conhecimento 

científico, técnico, ético e cultural. A formação proposta nos documentos institucionais 

visa ao desenvolvimento de competências e habilidades que permitam ao acadêmico 

atuar em campos profissionais específicos, contribuindo para a melhoria das 

condições de vida e o desenvolvimento cultural e socioeconômico da região. 

O Centro Universitário de Anápolis objetiva ampliar sua prestação de serviços por 

meio de modalidades de ensino diversificadas, em nível presencial e a distância, 

articuladas à pesquisa e à extensão, com base na qualidade social e na excelência 

acadêmica e pedagógica. Essa visão apoia-se nas demandas por ensino superior, 

necessário à formação do cidadão, como resposta à premência do desenvolvimento 

regional, buscando a inserção sociocultural e produtiva, de modo a contribuir para a 

elevação dos níveis de qualidade de vida e dignidade da coletividade. 

É neste cenário que se situa o Projeto Pedagógico do curso de Agronomia, o qual 

se propõe a oferecer uma formação humana, técnico-científica, ética e profissional 

que atenda às demandas sociais, econômicas e políticas da sociedade 

contemporânea, com especial atenção para as especificidades das realidades 

regional e local. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional previu a implementação do Curso de 

Agronomia como forma de fortalecer e ampliar a ação acadêmica, contribuindo para o 

crescimento político, econômico e cultural da sociedade. Nesse sentido, o Projeto 

Pedagógico deste curso, procura evidenciar as atividades que conduzam a aquisição 

de habilidades e competências, considerando seus fins básicos: o ensino, a extensão, 

como forma de integração com a comunidade, e a pesquisa, com a função de ampliar 

e construir conhecimentos. 

Para isso, a Instituição investiu em infraestrutura, organização didático-

pedagógica, biblioteca e também definiu metas e ações de implementação do ensino, 



da pesquisa e da extensão, no seu Plano Qüinqüenal. Além disso, a Instituição visa à 

formação continuada do corpo docente, investimentos, convênios e outras atividades 

que objetivam a formação prático-teórica dos alunos. 

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação marcam decisivamente o início do século XXI e apresentam novos 

rumos e avanços não somente em setores produtivos, mas nas mais diversas áreas 

de relacionamento do homem. Assim, a história humana pode ser contada a partir de 

vários prismas, sendo que um deles merece uma atenção especial: o da ocupação do 

espaço. A busca da sobrevivência, sucedida pela busca de conforto, levaram o 

homem a se fixar e agrupar, o que foi, o ponto de partida das interações comunitárias. 

Essas relações, ao mesmo tempo em que foram indispensáveis para os avanços da 

humanidade, desencadearam vários problemas e resultaram em várias demandas 

coletivas. 

Os problemas decorrentes dos aglomerados humanos impeliram as buscas por 

suprimentos, bem como propiciaram o desenvolvimento de metodologias de 

processamentos para os mesmos. A fixação do homem, num primeiro momento, foi 

motivada pela subsistência e, num momento posterior, buscou a perenidade dos 

mesmos como uma forma de minimização dos trabalhos extrativistas.   

Como os suprimentos sempre foram obtidos com algum nível de dificuldade, as 

fontes de recursos, logo originaram vários conflitos entre as comunidades. Tal cenário 

instigou o desenvolvimento humano, uma vez que o homem se defrontou com o fato 

das necessidades serem infinitas e ilimitadas, ao passo que os recursos disponíveis 

são finitos e escassos, precisando conciliar estes dois fatores. Além disso, percebeu 

que a compatibilização entre necessidades e recursos estava sujeita à vários 

condicionamentos, além das evidentes limitações de espaço e tempo. 

As imensas facilidades decorrentes da vida em comunidade desencadearam o 

surgimento e o crescimento dos núcleos urbanos, que se expandem à medida que se 

tornam atrativos para as pessoas. Essa dinâmica, por outro lado, exige ações 

capazes de garantir a vida e a saúde, o que desencadeia diversas demandas, tais 

como: abastecimento de água, suprimento de energia, implantação de redes de 

esgoto, limpeza urbana, pavimentações viárias, serviços de transporte, medidas de 



segurança, construção de edifícios públicos e obras de infra-estrutura, planejamento 

urbano, construção de unidades habitacionais e manutenção de áreas verdes entre 

outros. Esse contexto depende de interferências no meio ambiente, quase sempre 

ocasionando impactos ambientais negativos, o que pode resultar na eliminação ou 

deterioração dos recursos naturais de subsistência. Tal análise crítica sobre como e 

quando interferir no ambiente vem se tornando uma das maiores polêmicas da 

atualidade, sendo potencializada com a percepção humana de que qualquer nível de 

progresso deva ocorrer associado a algum grau de sustentabilidade. O objetivo maior 

desta visão é o de perenizar a disponibilidade de provimentos, através do uso racional 

dos recursos, bem como o da compensação de danos ambientais detectáveis, 

mitigando-se impactos e interferências negativas. 

A sociedade moderna, se por um lado é a sociedade das exigências, da ocupação 

de espaço, do aperfeiçoamento e da busca de progresso, por outro é a sociedade que 

se depara com a escassez e com o comprometimento crescente dos recursos 

naturais. Assim, a tecnologia não mais pode ser direcionada exclusivamente à 

produção de itens de qualidade, mas também rumo à obtenção otimizada e manuseio 

responsável destes recursos, o que só pode ocorrer a partir de um nível de 

sensibilização sobre as questões fundamentais da existência. Em suma, as 

motivações envolvidas nestes dois direcionamentos são as de pura sobrevivência, e 

que devem ser traduzidas em ações concretas. Considerando que tais ingerências 

provêm de ideias e conceitos, as concepções humanas passam a ter fundamental 

importância na abrangência e no comprometimento das estratégias de atuação. Desta 

forma, como os valores sociais são consequência da conjugação de aspectos 

culturais, valores individuais, nível de conscientização, inclinações religiosas e 

filosóficas, questões culturais e princípios morais, a mente humana passa a ser o 

principal objeto que deve ser trabalhado antes de se aspirar por perspectivas 

preservacionistas. 

Considerando a dinâmica entre as necessidades e recursos, o homem é 

requerido a adotar posturas e ações, para as quais ele se depara com a necessidade 

de ampliar e dinamizar sua percepção, extrapolando os limites da individualidade, 

resistindo à tendências que resultem em algum tipo de ação capaz de desencadear 

cenários negativos ou crônicos. Daí a preocupação em que os valores pessoais 



apresentem algum nível de blindagem frente aos agentes nocivos, que hoje em dia 

estão bem representados pela: influência da mídia, estímulo ao consumismo 

desenfreado, atitudes inconsequentes, filosofias hedonistas, comportamentos 

irresponsáveis, ausência de limites, etc. Desta forma, o pré-requisito para que o 

homem consiga viver com alguma qualidade e estabilidade, ao mesmo tempo em que 

passa pela análise crítica e construtiva de valores pessoais, passa pelo empenho 

sistemático na capacitação, na busca da inovação e pela aquisição de habilidades e 

competências que lhe permitam construir tal cenário de desenvolvimento, segurança 

e estabilidade.  

Frente ao dilema de compatibilizar exigências, recursos (naturais e tecnológicos) 

e limites (tempo e espaço), o homem, na condição de ser finito e unidade atômica da 

sociedade, cada vez mais é exigido em sua totalidade. Ao tempo em que se empenha 

para obter melhores condições de vida, precisa desenvolver habilidades e aplicar 

conhecimentos para que este processo de desenvolvimento seja prolongado. O 

comprometimento sistemático com essas buscas acaba desencadeando um resultado 

positivo de crescimento, que deve ser dosado de forma a não destruir o homem pela 

sobrecarga de exigências e por requerimentos sobre-humanos. Uma vez 

estabelecendo um programa para agregar valor aos esforços despendidos, para 

orientar as ações rumo a um objetivo nobre, para manter a qualidade dos produtos e 

processos, para buscar tecnologias modernas e empregá-las devidamente e, 

finalmente, para desencadear processos de inovação, o homem estabelecerá os 

mecanismos básicos para sempre caminhar rumo a perspectivas favoráveis, o que é 

indispensável para a sobrevivência no mundo moderno.  

O cenário internacional tem reforçado a necessidade de utilização dos recursos 

naturais comedidamente, de ações comunitárias sistemáticas, de organização, de 

planejamento e de desenvolvimento e aplicação de tecnologias para o 

desenvolvimento sustentável e o trabalho eficiente. O fenômeno da globalização tem 

ampliado a concorrência e aumentado o nível de exigência requerido para produtos e 

serviços. Além disso, o mercado vem estabelecendo patamares dinâmicos para a 

sobrevivência de pessoas e corporações, uma vez que exige resultados cada vez 

mais diferenciados e inovadores. Desta forma, qualquer organização que aspire 

alguma posição de destaque ou que vislumbre a perspectiva de sobrevivência, deverá 



possuir uma elevada capacidade de adequação e assimilação de cenários e 

situações, o que só é possível através do investimento em duas frentes 

indissociáveis: no trabalho de qualidade, que garante a vida presente, e na pesquisa, 

área que envolve vários riscos, mas que continua sendo a mais segura para que se 

vislumbre perspectivas de vida no futuro.  

Os perfis das corporações, então, devem estar comprometidos com essas duas 

vertentes, pois se o homem individualmente se defronta com a necessidade de 

desenvolvimento de forma estratégica e sustentável, as corporações, que também 

estão inseridas num mercado instável, globalizado, competitivo e dinâmico, serão 

exigidas numa escala muito maior, mais rigorosa e abrangente.  

Todos os países se deparam com essa realidade conflitante e nenhum deles 

consegue se esquivar destas problemáticas. O Brasil está neste contexto e é visto de 

forma proeminente entre os países considerados “emergentes”, tendo tal posição de 

destaque por deter um enorme e diverso potencial de recursos naturais estratégicos, 

bem como por ser a principal economia da América do Sul. A situação econômica 

atual, no Brasil, pode ser vista em boa parte como consequência do sucesso do 

chamado “Plano Real”, que estabilizou a moeda e acabou conduzindo à estabilidade 

monetária. Na sequência, o atual governo mitigou o chamado “risco-Brasil” quando 

garantiu o cumprimento de todos os contratos internacionais e a manutenção da 

política econômica de superávit primário do governo anterior.  

Mesmo assim, a despeito de todas as dificuldades internas e externas, o Brasil 

precisa capacitar pessoas para um melhor enfrentamento do dilema histórico das 

comunidades organizadas, que é de conciliar desenvolvimento com sustentabilidade 

ambiental. Isso será conseguido se o governo atuar de forma eficiente, organizada, 

planejada e devidamente fundamentada, criando programas de assistência realmente 

comprometidos com a formação e inserção do indivíduo no mercado, a partir da 

capacitação e da valorização do mérito e, principalmente, mostrando à sociedade um 

nível de comprometimento com valores nobres, justos e verdadeiramente 

progressistas. Formando um indivíduo moralmente íntegro, socialmente responsável e 

comprometido com a excelência, às relações mercadológicas poderão ser 



redirecionadas, desencadeando transformações socioeconômicas que realmente 

conduzam a um futuro de estabilidade. 

1.2 Contexto Educacional local e regional 

Na região Centro-Oeste, na área que abrange todo o Estado de Goiás e o Distrito 

Federal, há uma concentração urbana mais densa, onde se localizam duas regiões 

metropolitanas: Goiânia/GO e Brasília/DF; a microrregião do Entorno de Brasília/GO e 

a cidade de Anápolis/GO. A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, conta 

atualmente com 1.466.105 habitantes, segundo (IBGE, 2017). Se considerarmos a 

região metropolitana, essa população atinge cerca de 2 milhões de habitantes. Já a 

cidade de Brasília tem uma população de 2.570.160 habitantes (IBGE, 2010), porém, 

na região metropolitana, ultrapassa 3 milhões.  

No caminho da BR 060, entre Brasília/DF e Goiânia/GO, está a cidade de 

Anápolis/GO, com um quantitativo populacional de 375.142 habitantes, segundo o 

Censo do IBGE/2017. Essa cidade de porte médio é considerada um ponto 

estratégico de contato entre a microrregião Centro-Sul e o Norte do Estado, sendo 

também um importante entreposto, ligando as regiões Sudeste e Norte do país. Para 

além da posição geográfica, a cidade tem sido alvo de políticas federais que 

desencadearam e vêm consolidando o processo de expansão econômica.  

Numa análise histórica, é possível observar que, ao longo dos 130 anos da 

emancipação de Anápolis, a posição geográfica estratégica e a dinâmica urbana local 

a credenciam como um centro regional. Não por acaso, entre os anos 1930 e 1950, 

Anápolis foi o maior centro comercial da região Centro-Oeste. Um fator fundamental 

nesse processo foi a chegada da ferrovia, em 1935. Alguns fatos evidenciam essa 

tese: em 1942, foi instalado o primeiro banco goiano, cujo nome era Banco Comercial 

do Estado de Goiás, tendo este 14 filiais no Estado, inclusive em Goiânia; o segundo 

banco goiano, o Banco Imobiliário do Oeste Brasileiro S/A, inaugurado em 1945, 

também era anapolino. 

Em 1932, foi inaugurado o Colégio Couto Magalhães, embrião da Associação 

Educativa Evangélica, fundada em 1947, que, posteriormente, seria a mantenedora 

das Faculdades Integradas da AEE, transformadas, em 2004, no Centro Universitário 

de Anápolis – UniEVANGÉLICA. 



Em alguma medida, Anápolis se beneficiou da política de interiorização do Brasil, 

desenvolvida por Getúlio Vargas, com o nome de Marcha para o Oeste. Foi assim 

que, em 1941, foi fundada a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, no Vale do São 

Patrício, hoje cidade de Ceres. Nessa cidade, a Associação Educativa Evangélica 

criou novas Unidades: o Colégio Álvaro de Melo e a Faculdade de Filosofia do Vale 

do São Patrício. 

A construção de Goiânia, nas décadas de 1930 e 1940, bem como a edificação 

da nova capital federal – Brasília, inaugurada em 1961 – e a rede de rodovias que lhe 

dariam suporte, impactaram Anápolis, pois o município passou à condição de 

entroncamento de importantes estradas de rodagem federais e estaduais. Tudo isso 

fez aumentar a população do Estado e a demanda pelo ensino em Goiás. Mais uma 

vez, Anápolis dava resposta a esse desenvolvimento, com a criação dos primeiros 

cursos de ensino superior fora da capital, por meio da Associação Educativa 

Evangélica, em 1960, com a oferta das licenciaturas em História, Letras, Geografia e 

Pedagogia. 

Nos anos 1970, Anápolis passou a ser uma referência no projeto de 

desenvolvimento industrial, com a criação do DAIA (Distrito Agroindustrial de 

Anápolis), inaugurado em 1976. Este Distrito serviria de modelo para que outros do 

gênero fossem instalados no interior do Estado. O DAIA abriga, atualmente, o maior 

número de empresas do Estado. Enquanto tal, promove a interligação da cidade a 

grandes metrópoles e outros países, dinamizando a economia local.  

Outra ação que influenciou diretamente a dinâmica urbana local foi a efetivação 

da Estação Aduaneira do Interior, conhecida como Porto Seco. O Porto Seco propicia 

a distribuição de mercadorias e facilita as exportações. 

Prevista para finalizar em 2015, a construção do Aeroporto de Cargas de 

Anápolis, considerada obra estratégica para a consolidação da plataforma multimodal 

no município, irá fazer de Anápolis um centro de logística, garantindo atração de mais 

investimentos e o escoamento de produtos, podendo ser em breve um dos principais 

centros de distribuição da produção no Brasil. 

Na década de 1990, a abertura e/ou ampliação de Instituições de Ensino Superior 

têm orientado discursos locais que asseguram ser a cidade de Anápolis um 



verdadeiro “polo de educação”. As Instituições de Ensino Superior são também 

representativas da dinâmica urbana desse município. A oferta de educação superior 

promove a circulação de pessoas, dinamizada pela instalação de muitos jovens que 

se mudam ou vêm diariamente de cidades circunvizinhas para Anápolis. 

Em face do quadro sociopolítico, econômico e cultural de Anápolis e região, a 

UniEVANGÉLICA contribui positivamente com a comunidade, tanto no atendimento 

às demandas de ensino de graduação e pós-graduação, como na pesquisa científica 

e em atividades de extensão  

A história desta Instituição de Ensino Superior revela que sua inserção regional, 

iniciada há mais de 60 anos, vem acompanhando o desenvolvimento do país. A 

ampliação das instalações físicas e de laboratórios, o aumento da oferta de cursos e 

vagas e as ações de pesquisa e extensão têm sido realizadas de acordo com o 

cenário socioeconômico e as demandas regionais.  

Nesse sentido, o credenciamento institucional para a modalidade a distância 

amplia as possibilidades para o cumprimento de sua missão institucional. A 

perspectiva regional ganha novo escopo, agora em nível nacional, por meio de uma 

educação a distância mediada via novas tecnologias de informação e comunicação. 

Assim como as demais ações institucionais, em seu projeto educacional, as ações de 

planejamento da estrutura inicial para a modalidade a distância também foram 

desenhadas utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes. Dessa forma, a EAD nasce com as mesmas 

características institucionais de busca pela qualidade que permeiam seu trabalho 

desde o ano de 1961, quando da criação de seu primeiro curso superior. Para tanto, 

investimentos específicos inerentes a um projeto de EAD - em recursos educacionais, 

humanos, tecnológicos e financeiros já se fazem presentes, criando as possibilidades 

e os caminhos para que a missão institucional seja cumprida, agora, no cenário 

educacional brasileiro. Os valores, os objetivos e as metas institucionais serão 

trabalhados no sentido de atender às necessidades dos alunos em cada um dos 

Polos de Apoio Presencial, propondo atuações pedagógicas que possam responder 

de maneira adequada a essas necessidades. 



1.3 Região Centro-Oeste 

Composta em sua maior parte por áreas de cerrado, mas abrangendo também a 

planície do Pantanal, a oeste, e a Floresta Pré-Amazônica, ao norte do Mato Grosso, 

o Centro-Oeste (1.606.371.510 km2) é constituído atualmente pelo DF (5.801.937 

km2), além dos Estados de Goiás (340.086.698 km2), Mato Grosso (903.357.908 km2) 

e Mato Grosso do Sul (357.124.962 km2). Há que se considerar que a região Centro-

Oeste possui extensa região de fronteira internacional, fato importante na sua 

colonização, notadamente na década de 1930, e, atualmente, representativo de 

potencial estratégico com relação ao Mercosul e a ligação com o Oceano Pacífico. A 

Região Centro-Oeste apresenta elevado número de horas com radiação solar 

(insolação), cuja porção fotossinteticamente ativa é superior à 1.000 µmol.cm-2.min-1, 

fatos que a caracterizam como privilegiada à produção agrícola (LOVENSTEIN et al., 

1995). As características positivas à produção agrícola de alta radiação 

fotossinteticamente ativa e alta insolação na Região Centro-Oeste são corroboradas 

por temperaturas médias anuais próximas a 25ºC. A temperatura máxima diurna, ao 

redor de 35ºC entre novembro a fevereiro, é adequada à produção dos principais 

produtos agrícolas mundiais, a exemplo de leite; carnes de aves, bovina, ovina e 

suína; espécies vegetais frutíferas, a exemplo de citros, uva, manga, coco, abacaxi e 

banana; oleaginosas, a exemplo de amendoim; protéico-oleaginosas, a exemplo de 

soja, feijão e mamona; amiláceas, a exemplo de milho, arroz e mandioca; fibrosas, a 

exemplo de algodão, além de café, cana-de-açúcar, flores tropicais e várias espécies 

olerícolas.  

A precipitação anual varia entre 800 a 1.600 mm, dividida em duas estações. A 

estação chuvosa, entre outubro a março, apresenta precipitações mensais superiores 

a 250 mm, que, associado às evaporações mensais inferiores a 120 mm, permite a 

produção dos produtos citados sem irrigação suplementar. Já na estação seca, entre 

abril a setembro, ocorrem precipitações mensais próximas a zero e evaporações 

superiores a 300 mm, o que caracteriza situação de intenso déficit hídrico que 

inviabiliza a produção agrícola sem irrigação suplementar, técnica recomendada na 

região em razão das características de radiação e temperatura vigentes nesse 

período (CASTRO et al., 1999).  



O relevo da região Centro-Oeste caracteriza-se pela predominância de terrenos 

antigos e erodidos que deram origem aos chapadões e depressões. O relevo 

predominante varia entre plano a ondulado, portanto, adequado à agricultura 

mecanizada. Os solos são antigos, profundos e, à exceção da depressão do 

Pantanal, bem drenados. Entretanto, o bioma dos cerrados apresenta solos com 

baixa fertilidade natural, ácidos e contendo teores elevados de alumínio, tóxico às 

plantas. O bioma dos cerrados pode ser classificado em cerrado de altitude, áreas 

cujas altitudes são maiores que 600 m, e cerrados de depressões, áreas com 

altitudes variando entre 200 a 600 m. O cerrado de altitude apresenta relevo variando 

entre plano até suave ondulado e temperaturas noturnas próximas a 18ºC e 12ºC nos 

períodos chuvoso e seco, respectivamente. Portanto, as condições ecológicas dos 

cerrados de altitude são ideais para a produção das espécies animais e vegetais 

citadas anteriormente, além de viabilizar a mecanização. Entretanto, como suas 

bacias hidrográficas, em geral, apresentam grandes dimensões, a irrigação da área 

total fica comprometida pelo alto custo do transporte e recalque da água, os quais são 

viáveis até distâncias máximas de 10 km. Já o cerrado de depressão apresenta 

bacias hidrográficas menores, o que se constitui em vantagem à irrigação quando 

comparado ao cerrado de altitude, entretanto, apresenta relevo variando entre suave 

ondulado a ondulado, o que limita a mecanização agrícola, e temperaturas noturnas 

superiores em até 5ºC quando comparado aos cerrados de altitude, fato que limita a 

produção dos produtos citados. 

Considerando a oferta ambiental da Região Centro-Oeste e a metodologia 

proposta por Driessen e Konijn (1992), foi possível classificar suas áreas como 

adequadas, inadequadas e com restrições para as culturas anteriormente citadas. 

Nas áreas denominadas por inadequadas, apesar da baixa produtividade, é possível 

a produção de carne bovina e, em alguns casos, espécies vegetais menos exigentes 

a exemplo de arroz, mandioca, mamona e milho. No caso das áreas consideradas 

adequadas há que se considerar a possibilidade do uso de irrigação complementar 

para produção no período entre os meses de abril a outubro e, no caso das áreas 

denominadas com restrições, é possível a produção da maioria dos produtos acima 

citados desde que considerado às limitações de rendimento e épocas do ano.  



Considerando o conceito de fronteira agrícola como uma região que oferece 

condições de expansão da atividade agrícola e disponibilidade de terras a serem 

ocupadas (MUELLER, 1990), verifica-se pelo exposto sobre a oferta ambiental e a 

proporção (71,29%) de área apta à produção agrícola, representada pelo somatório 

de áreas adequadas (701.984,34 km2) e com restrição (443.197,89 km2), que o 

Centro-Oeste configura-se como uma região propícia ao estabelecimento de fronteira 

agrícola.  

Com a infraestrutura e a expansão populacional iniciou-se a transformação das 

estruturas produtivas e, em particular, a ampliação da circulação de mercadorias e 

diversificação dos setores produtivos dos núcleos urbanos estrategicamente 

posicionados como entrepostos comerciais (SHIKI, 1997).  

O fato é que já na década de 1960 estão definidas as áreas de maior dinamismo 

da região: o centro e o sul de Goiás, com o desenvolvimento da agricultura e 

pecuária, uma ocupação mais adensada e uma estrutura urbana de maior expressão, 

cujos centros de maior destaque são os municípios de Goiânia, Brasília, Anápolis, Rio 

Verde e Itumbiara, sendo os dois últimos na área de influência de Uberlândia; o 

sudoeste de Mato Grosso, com Cuiabá, Rondonópolis e Cáceres; e o centro-sul do 

Mato Grosso do Sul, em duas áreas distintas, polarizadas pelas cidades de Campo 

Grande - que desde a primeira metade do século XX havia se consolidado como o 

principal núcleo urbano de Mato Grosso do Sul - e Dourados, além de Corumbá, que 

exerce funções específicas de indústria (siderurgia, moinho de trigo, fiação, cimento e 

mineração de ferro e manganês), turismo e entreposto de fronteira internacional. 

 1.4 O Município de Anápolis 

Historicamente, a cidade de Anápolis se destaca no contexto regional pelo 

dinamismo econômico que apresenta e por sua localização estratégica.  Sua origem 

remonta o final do século XIX e está relacionada a duas explicações ou justificativas 

que se complementam.  Uma delas corresponde à presença de condições naturais 

favoráveis no local onde se desenvolveu o sítio urbano de Anápolis: um relevo de 

ondulações suaves, perfazendo 54 % de seu território e com 43% de áreas planas; 

um clima tropical com temperaturas amenizadas pela altitude de, aproximadamente, 



1.017 m acima do nível do mar; e, uma vegetação original composto por matas 

ciliares e cerrado.   

De forma geral, da fase inicial aos dias de hoje, é possível destacar três períodos 

que caracterizam o processo evolutivo da cidade de Anápolis: o primeiro compreende 

o final do século XIX e as três primeiras décadas do século XX, marcado pela 

expansão das fronteiras agrícolas e a ruptura do relativo isolamento de Goiás em 

relação aos centros dinâmicos da economia nacional, além do processo de edificação 

de Goiânia; o segundo, inicia-se com a chegada da ferrovia, Estrada de Ferro Goiás, 

em 1935 e encerra-se na década de 1960 com a construção de Brasília, quando 

impactou o desenvolvimento local a abertura da rodovia Belém-Brasília; o terceiro se 

desenvolve a partir da década de 1960 e alcança  o século XXI, caracterizado pela 

diversificação da economia local por meio do desenvolvimento comercial e industrial 

(LUZ, 2001).  

Por sua vez, a cidade de Anápolis que se encontra posicionada de forma 

estratégica no entroncamento das rodovias BR-060, BR-153 e BR-414, consolidou-se 

na função de entreposto e base logística regional.  Um aspecto, destacado por Santos 

(1981), ao observar que “Anápolis foi o grande centro de transbordo e de entreposto” 

durante o processo de construção de Brasília.  O caso das rodovias representa uma 

parcela, importante, no entanto, pequena das alterações que ocorreram no território 

goiano, pois, além da ampliação das redes técnicas, a região atraiu fluxos migratórios 

de todo o país, provocando um significativo crescimento demográfico.  No geral, a 

região que concentrava 20,17% da população da Região Centro-Oeste em 1970, 

passou a concentrar 44,01% em 2007, de acordo com dados do IBGE.  Esse 

fenômeno promoveu a expansão urbana e a metropolização de Goiânia e Brasília; 

desenvolveu uma área complexa no entorno do Distrito Federal com a constituição da 

Região Integrada de Desenvolvimento do Entorno (RIDE) que engloba 19 municípios 

goianos; além de indicar na constituição de um eixo entre as duas metrópoles que 

passa por Anápolis. 

Sua altitude é de 1.017 metros, com clima tropical e uma estação seca. A cidade 

está a 50 km da capital goiana e a 140 km da capital federal, constituindo um 



poderoso eixo econômico/populacional que é a maior concentração urbana da região 

e seu principal polo industrial.  

Com população estimada pelo IBGE em 357.402 habitantes (2013), Anápolis 

constitui-se no terceiro maior município do estado em população e sua segunda maior 

força econômica, com um PIB de mais de R$ 12 bilhões (2011). Com destaques nos 

quesitos riqueza econômica, logística e infraestrutura tecnológica, é considerada a 

cidade mais competitiva do estado. Sua vocação como polo industrial, com destaque 

para o ramo farmacêutico, se firmou a partir da instalação do Distrito 

Agroindustrial em 1976. 

 Porém, a expansão das metrópoles provoca a constrição da área de influência de 

Anápolis e gera relações de competitividade que afeta a dinâmica local nos 

segmentos comercial e industrial.  Dessa forma, nas últimas décadas diversas 

iniciativas surgiram com o objetivo de alavancar a economia anapolina, 

principalmente, as que se beneficiam da localização privilegiada da cidade para atrair 

novos investimentos. Outro aspecto relevante articulado ao processo evolutivo da 

cidade, pós-década de 1960, relaciona-se com a modernização da atividade agrícola 

que transformou as estruturas técnicas e produtivas em Goiás e que contribuíram 

para sua industrialização e urbanização. 

Nesse sentido, a cidade de Anápolis que tem sua história alicerçada em uma forte 

tradição comercial, insere-se em uma nova etapa de desenvolvimento na qual a 

indústria passa a desempenhar um papel relevante na geração de riquezas. De início, 

trata-se de um processo que está articulado com a modernização agrícola em curso e 

com os interesses locais, depois, na esteira da descentralização industrial do país, a 

economia se diversifica e atrai novos investimentos, tanto para o setor industrial, no 

segmento de transformação, como para os segmentos comerciais e de serviços.    

Nessa direção, a cidade se reestrutura e desenvolve novos papéis ou funções, 

especializa-se e, conforme aponta Arroyo (2006), estabelece uma vida de relações 

que são, cada vez mais, multidimensionais, englobando áreas cada vez maiores de 

atuação, como é o caso da Região de Planejamento do Centro Goiano (Eixo da BR 

153). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/DAIA
http://pt.wikipedia.org/wiki/DAIA


A pesquisa sobre as Regiões de Influência das Cidades (REGIC/IBGE) de 2007 

cita como municípios articulados à Anápolis: Abadiânia, Alexânia, Campo Limpo de 

Goiás, Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás, Gameleira de Goiás, Jesúpolis, Ouro 

Verde de Goiás, Pirenópolis e São Francisco de Goiás. Ou seja, também são 

municípios próximos, porém, que compõem, além da Microrregião de Anápolis, a 

Região Metropolitana de Goiânia e a Microrregião de Silvânia. 

1.5 A Microrregião de Anápolis  

A Microrregião de Anápolis é formada por vinte municípios que se originaram da 

fragmentação territorial dos municípios de Goiás (Itaberaí) e de Pirenópolis (Jaraguá e 

Anápolis), antiga Meia Ponte, municípios que têm sua história ligada aos primórdios 

da formação política e administrativa de Goiás.  E, a partir desses dois municípios se 

configuraram os territórios dos municípios de Jaraguá, Itaberaí e Anápolis que foram 

instituídos, ainda, no século XIX.   

A base da economia microrregional se relaciona, principalmente, com as 

atividades agrícolas, destinada ao abastecimento da população e indústrias das 

cidades circunvizinhas com destaque para a Região Metropolitana de Goiânia.  

Inclusive, em 70% dos municípios predomina a produção ligada à agricultura, com 

destaque para Brazabrantes e Ouro Verde, enquanto, na produção industrial 

aparecem, entre outros, Inhumas, Jaraguá e Nova Veneza, já, no que tange ao setor 

de serviços, em todos os municípios ele aparece com mais de 40%, criando uma 

uniformidade dentro da microrregião.  No caso, Anápolis concentra 82,7% da 

produção industrial e 74,8% da oferta de serviços, isso, considerando o total do valor 

adicionado por estas atividades ao PIB (valores correntes) produzidos pela 

Microrregião de Anápolis em 2006 (IBGE, 2009).  

Anápolis é caracterizada como município industrial, porque além das 657 

indústrias distribuídas em seu território, abriga o maior pólo industrial do estado de 

Goiás, o Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), com 102 indústrias ativas, 7 em 

construção e 135 novos projetos  aprovados através de incentivos fiscais concedidos 

pelo Estado (O POPULAR, 2008). Em 2006, foi o segundo município mais rico de 

Goiás, com um PIB assim dividido: 64,5% no setor serviços, 34,54% no setor 

industrial e 0,96% no setor primário. Ocupa o segundo lugar entre os municípios 



goianos, em termos do valor adicionado da indústria em Goiás, participando com 

8,09% do Estado, advindos de indústrias do ramo farmacêutico, produção de adubos, 

produtos alimentícios, embalagens e metalurgia (SEPLAN, 2008).     

Os principais produtos agrícolas do município de Anápolis são milho, soja, 

banana, laranja, tomate e mandioca. Somente a soja apresentou crescimento de 75% 

na produção e 34,62% na área plantada. Nos demais produtos houve queda de até 

91,49% como no caso da laranja no período de 2000/07. O tomate caiu 55% e o milho 

28%. Quanto ao efetivo de animais, as aves, com 146.600 cabeças são o principal 

bem produzido, seguido do efetivo bovino, com 82.000 cabeças. Mesmo assim, houve 

uma redução de 20,23% na produção de aves na última década e um crescimento de 

5,38% para os bovinos (SEPLAN, 2008). 

O setor industrial de Anápolis concentra-se no DAIA, que está situado na área 

periférica da sede municipal, cerca de 5 km a sudeste. No contexto nacional, está 

situado dentro das áreas de influência dos principais mercados consumidores da 

região central do país, representada por Brasília, Goiânia, Anápolis e o Triângulo 

Mineiro. Essa área é favorecida por infraestrutura rodoferroviária: o corredor de 

exportação, que inclui Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo, ligando o Pólo aos 

demais mercados nacionais, bem como aos principais portos exportadores da região 

sudeste: Vitória, Rio de Janeiro, Sepetiba e Santos. 

Anápolis conta ainda, com a presença da Estação Aduaneira de Interior (EADI) e 

do Porto Seco Centro-Oeste, que possibilitam às empresas realizarem todas as 

tramitações burocráticas de desembaraço alfandegário sem sair do pólo, além de 

fazerem o escoamento de produção com redução de custos e otimização de 

resultados. O Porto Seco oferece depósito alfandegário público à importação e 

exportação, entreposto aduaneiro de uso público à importação e exportação, 

drawback, estocagem, armazenagem, movimentação, transbordo, fornecimento de 

certificados, pesagem e segurança da carga, entre outros serviços. Foi criado o 

caminho logístico de remoção aérea do aeroporto de Garulhos, São Paulo e de 

Viracopos com o objetivo de facilitar o desembargo aduaneiro na região, reduzindo o 

custo. Atua como âncora da plataforma logística multimodal rodo-ferroviária e aérea. 

O Porto Seco gera 102 empregos diretos e 150 indiretos (SIC-Goiás, 2007) e tem 



capacidade de armazenagem para 45 mil toneladas de grãos. Possui varias 

certificações, como ISO 9001 e opera com a qualidade Instituto Biodinâmico (IBD). 

Tem coleta seletiva de lixo e integração com o meio ambiente.   

Em 2007 passaram pelo Porto Seco de Anápolis, em movimentações de 

importação e exportação, US$ 524,1 milhões em mercadorias, o que representa 

30,8% do volume de negócios do estado.  De 2000 a 2007 cresceram as importações 

em 1.406,11%. Entre os produtos mais importados, a liderança é do segmento de 

veículos automotores e tratores, seguidos de máquinas e instrumentos mecânicos, e 

em quarta posição, fertilizantes e produtos farmacêuticos. Japão, Estados Unidos, 

Coréia do Sul, Suíça e Tailândia são os cinco países que mais vendem para Goiás. 

Nas exportações os produtos mais vendidos são: açúcar, insumos industrializados, 

principalmente farmoquímicos, e bens de consumo.  

Os mercados da Malásia, Egito, Nigéria, Angola, Argentina, Índia, França, 

Alemanha, Espanha e Paraguai são os principais destinos (CONTEXTO, 2008). O 

polo farmoquímico está dimensionado a uma área de 425.145,26 m, ligada à estação 

de tratamento de efluentes líquidos, dentro dos critérios de proteção ambiental no 

padrão ISO 14.000 (DIÁRIO DA MANHÃ, 2007). O polo iniciou-se na década de 1990 

e concentra laboratórios na produção de medicamentos com tecnologias inovativas. É 

o terceiro maior polo farmacêutico do país, e o primeiro na fabricação de 

medicamentos genéricos. Compõem-se 23 indústrias em funcionamento e 40 projetos 

de expansão e de instalações de novas empresas, 16 delas já em processo de 

instalação. Emprega em torno de 7,6 mil trabalhadores (SEPLAN, 2004). O polo 

farmoquímico tem como objetivo buscar novos investimentos, visando o constante 

aumento de produtividade e à redução de custos.  

Ainda, no setor de serviços existem empresas que promovem pesquisas e 

assessoria à atividade do agronegócio. São os casos da Agência Rural de Anápolis, 

da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural Estado de Goiás (EMATER), da 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Transferência de 

Tecnologia - Unidade de Anápolis-Go, Fazenda Santo Antônio, e empresas Mahnic & 

Mahnic, Soloplan, Casas da Lavoura, Tomaz & Bento, Xavier & Baliza. 



A população Anapolina, encontra-se em pleno crescimento, foi estimada em 

331.329 habitantes em 2008, o que representa um aumento de 15% em relação ao 

ano de 2000. Este fato explica-se pelo crescimento demográfico endógeno pela 

atração exercida sobre a população migrante de outros municípios goianos, de outros 

estados e até mesmo de outros países, em busca de oportunidades socioeconômicas. 

 A educação desempenha, entre outros, papel de formadora de mão-de-obra para 

o atendimento das necessidades do setor de indústria em Anápolis, que exige 

trabalhadores qualificados, polivalentes, multifuncionais e flexíveis para pensar e 

executar o processo de produção, diferentes daqueles extremamente especializados 

em uma única função.  Diante desse novo cenário, os centros de qualificação 

participam do desafio de preparar trabalhadores que atendam as novas exigências do 

mercado que depende fundamentalmente do nível de educação formal do 

profissional. 

Anápolis, além de atender a sua demanda universitária, contribui para a formação 

de jovens de mais de 50 municípios localizados num raio de 100 km de distância da 

sede municipal.   

As mudanças provocadas pelo avanço do conhecimento, da tecnologia e da 

comunicação marcam decisivamente o início do século XXI e apresentam novos 

rumos e avanços não somente em setores produtivos, mas nas mais diversas áreas 

de relacionamento do homem. Os reflexos dessa revolução sobre a cultura e sobre a 

educação são imensos. De um lado, tem-se a universalização da informação, 

libertando os indivíduos das limitações das culturas nacionais e abrindo possibilidades 

para a internacionalização da cidadania. Por outro lado, passa a exigir que esse 

cidadão seja instruído, receba adequada preparação para que possa participar e 

usufruir dos avanços que a nova ordem oferece. A educação, assim, coloca-se como 

ponto central dessa mudança que se opera em todo o mundo. Ela se torna o 

passaporte para a entrada no mundo da tecnologia e para quebrar as limitações que 

as distâncias científicas e tecnológicas têm imposto aos cidadãos que residem fora do 

eixo econômico das principais economias globais. 

O Brasil e, necessariamente, o estado de Goiás acham-se envolvidos por todo 

esse processo de mudanças e a cidade de Anápolis tem se beneficiado desse 



processo de modernização do Estado de Goiás e sua privilegiada localização num 

ponto de ligação entre Brasília, capital federal, e Goiânia, capital estadual, os dois 

mais importantes núcleos populacionais do Centro-Oeste brasileiro, coloca muitos 

desafios para a cidade, ao mesmo tempo em que lhe garante muitas possibilidades. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO INSTITUCIONAL 

2.1 Características da Instituição Mantenedora 

 A Associação Educativa Evangélica – AEE, fundada em 31 de março 1947, 

pelo Reverendo Arthur Wesley Archibald, tem como tarefa fundamental contribuir para 

a educação e a formação de crianças, jovens e adultos da região Centro-Oeste.  

 Criada como mantenedora de escolas, em diversos níveis, a AEE é uma 

instituição confessional, de caráter interdenominacional e marca presença com a 

fundação de escolas em diversas cidades do Estado de Goiás.  

 No nível básico, fundou o Colégio Couto Magalhães, em Anápolis; o Colégio 

Álvaro de Melo, em Ceres; o Educandário Nilza Rizzo, a Escola Luiz Fernandes Braga 

Júnior, o Normal Regional e o Sítio de Orientação Agrícola, em Cristianópolis; tendo 

estes últimos sido desativados, ao longo do tempo. 

 Durante a década de 1960, no contexto da interiorização do desenvolvimento 

provocado pela transferência da capital federal para a Região Centro-Oeste, e a partir 

da abertura propiciada pelo governo federal para o credenciamento de novas 

Instituições de Ensino Superior, a AEE criou sua primeira faculdade. Assim, em 27 de 

fevereiro de 1961, o Conselho Federal de Educação autorizou o funcionamento da 

Faculdade de Filosofia Bernardo Sayão – FFBS, com a oferta dos cursos de Letras, 

História, Geografia e Pedagogia. Em 18 de março de 1969, a Faculdade de Direito de 

Anápolis – FADA – foi autorizada a funcionar e, em 23 de novembro de 1971, foi 

igualmente autorizada a Faculdade de Odontologia. A Faculdade de Filosofia do Vale 

do São Patrício, situada em Ceres, no Estado de Goiás, foi autorizada a funcionar 

pelo Decreto nº. 76.994, de 7 de janeiro de 1976, tendo esta os cursos de Letras e 

Pedagogia. Em 1993, as faculdades criadas até então foram transformadas em 

Faculdades Integradas, por força de seu Regimento Unificado. 



 Mais recentemente, ao final da década de 1990, as Faculdades Integradas da 

Associação Educativa Evangélica ampliaram suas instalações e a oferta de novos 

cursos, incluindo Ciências Contábeis, em Ceres, e Administração, Educação Física e 

Enfermagem, em Anápolis. Em 2002, deu-se a oferta do curso de Fisioterapia, sendo 

também ampliado o número de vagas para Educação Física e Direito.  

Convicta da relevância de sua proposta educacional, fundamentada em valores 

cristãos, éticos e democráticos, as Faculdades Integradas da Associação Educativa 

Evangélica foram credenciadas como Centro Universitário de Anápolis – 

UniEVANGÉLICA, em março de 2004. 

A sua missão, a saber: 

 A Associação Educativa Evangélica, fundamentada em princípios cristãos, tem 

como missão: promover, com excelência, o conhecimento por meio do ensino nos 

diferentes níveis da pesquisa e da extensão, buscando a formação de cidadãos 

comprometidos com o desenvolvimento sustentável. 

Imbuída de sua missão, a Instituição tem, enquanto valores, a competência, o 

profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas ações por princípios éticos, 

morais e cristãos. 

A Instituição nutre, ainda, a expectativa de que, nos próximos 5 anos, será 

consolidada como instituição cristã de educação e centro de excelência em ensino, 

pesquisa e extensão, utilizando conceitos inovadores de gestão e adotando políticas 

institucionais modernas e eficazes na condução de seu projeto educacional, tais 

como: 

• Exercício de sua função social, evidenciando as áreas de atuação educacional, 

assistencial, política, social e cultural. 

• Desenvolvimento de um Projeto Institucional de qualidade, que valorize as 

potencialidades e individualidades do ser humano. 

• Valorização profissional, investindo em projetos de capacitação que visem ao 

aprimoramento e ao crescimento intelectual. 



• Desenvolvimento de programas institucionais que possibilitem a consolidação 

do Projeto Pedagógico do Centro Universitário, garantindo a articulação entre ensino, 

pesquisa e extensão universitária. 

• Estímulo a projetos de pesquisa, iniciação científica e programas de prestação 

de serviços (PDI 2014-2018). 

2.2 Características da Mantida 

 O Centro Universitário de Anápolis foi criado a partir das Faculdades 

Integradas da Associação Educativa Evangélica, tendo sido credenciado em 15 de 

março de 2004, por meio da Portaria Ministerial nº. 628, publicada no D.O.U. nº. 52, 

de 16 de março de 2004. Em decorrência de seu credenciamento, a Instituição criou, 

então, em 2004, o curso de Sistemas de Informação, no turno noturno, e em 2005, o 

curso de Ciência da Computação, no turno matutino, e os cursos de Farmácia e 

Biologia/Licenciatura, no período noturno. Em 2008, novos cursos foram criados – 

Medicina, no turno diurno e Engenharia Civil, no turno noturno, além dos seguintes 

cursos superiores de tecnologia: Gastronomia, Gestão Financeira, Produção 

Sucroalcooleira, Radiologia e Redes de Computadores, todos no turno noturno.  

No que se refere à educação a distância, em 2005, dando início a essa 

modalidade, o Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, cria o Núcleo de 

Educação a Distância – NEAD com a oferta de curso de extensão e seminários. Em 

continuidade à oferta desta modalidade, em 2009, de acordo com a Portaria 4.059 de 

2004, que prevê que as instituições de ensino superior possam introduzir na 

organização pedagógica curricular de cursos superiores a oferta de disciplinas 

integrantes do currículo na modalidade semipresencial, inicia-se a oferta dos 20% da 

carga horária dos cursos reconhecidos, nessa modalidade. Cria-se, em junho de 

2012, a Coordenação de Educação a Distância. 

 Atualmente, o Centro Universitário de Anápolis, com o olhar voltado para a 

realidade presente e visão de futuro, atua estrategicamente, por meio de uma gestão 

inovadora e compartilhada. Assim, redefine prioridades, a fim de viabilizar sua missão 

e, desse modo, participar efetivamente do processo de desenvolvimento 

socioeconômico e cultural da região. 1.4 Áreas de Atuação Acadêmica 



 Considerando sua missão, a UniEVANGÉLICA concretiza sua proposta 

educativa por meio dos cursos de graduação – licenciatura e bacharelado, cursos 

superiores de tecnologia, cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, dos 

programas e linhas de pesquisa e, ainda, dos cursos de extensão. Essa prerrogativa 

da Instituição em ofertar cursos nos diferentes níveis de ensino superior favorece a 

articulação entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. A dinâmica da 

integração dessas atividades mobiliza o processo educativo. Nesse sentido, a 

UniEVANGÉLICA incorpora às suas atividades acadêmicas programas de iniciação 

científica, além de projetos de extensão e ação comunitária, que proporcionam outros 

espaços de construção, contextualização e divulgação do conhecimento. Do mesmo 

modo, a utilização de novas tecnologias da informação, baseadas na comunicação e 

na interação, contribuem para o desenvolvimento das habilidades cognitivas do 

acadêmico, tais como busca, análise crítica, julgamento, síntese e produção do 

conhecimento, com maior autonomia (PDI 2014-2018). 

2.3 Estrutura Organizacional 
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ociação Educativa Evangélica é constituída de uma assembleia geral como órgão 

supremo, composta de 21 (vinte e um) membros dirigentes, sendo 1/3 dos mandatos 

renovados anualmente. Considerando o que preconiza o Estatuto vigente (Anexo A), 

são eleitos um conselho de administração e um conselho fiscal, para um período de 

dois anos. 

Os Órgãos Sociais da AEE são: a Assembleia Geral, que é o seu Órgão 

supremo e pode ser Ordinária ou Extraordinária; o Conselho de Administração e o 

Conselho Fiscal. A Figura 1 apresenta a estrutura dos órgãos da Associação 

Educativa Evangélica. 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, tem sede e foro na Cidade 

de Anápolis. Sua administração central está localizada na Avenida Universitária, km 

3,5, Cidade Universitária, Anápolis - Goiás. A Instituição desenvolve atividades 

acadêmicas voltadas para a concretização de seus fins: o ensino, a pesquisa e a 

extensão, consolidando sua missão em preparar profissionais para um mercado de 

trabalho inovador e competitivo, mediante a atualização permanente do Projeto 

Pedagógico Institucional. 

2.4 Administração do Centro Universitário 

A estrutura organizacional do Centro Universitário de Anápolis é composta pela 

Chancelaria (que faz a ligação entre mantenedora e mantida), Reitoria, Pró-Reitoria 

Acadêmica, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

Figura 1 - Organograma Atual dos Dirigentes da Mantenedora 
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e Pró-Reitoria Administrativa. Os Cursos são organizados em Institutos por área 

(Instituto Superior de Educação – ISE, Instituto Superior de Saúde, Instituto Superior 

de Ciências Sociais Aplicadas, Instituto Superior de Exatas e da Terra). Os Institutos 

são administrados por Superintendentes e os Cursos por Diretores. Atualmente 

somente o Instituto de Educação Superior está estruturado e tem um Superintendente 

a frente de sua administração. A Figura 2 traz o organograma da UniEVANGÉLICA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 - Organograma da UniEVANGÉLICA 

 

 

 



2.5 Órgãos Colegiados: Competências e Composição 

O Conselho Acadêmico Superior é o maior órgão colegiado deliberativo em 

matéria acadêmico-administrativa do Centro Universitário. É presidido pelo Reitor e 

composto pelos Pró-Reitores, diretores e coordenadores de cursos, dois 

representantes da mantenedora, um representante da comunidade; um representante 

docente de cada curso, um técnico-administrativo e um discente, eleitos pelos seus 

pares. A competência do CAS está disciplinada no Art. 10 do Estatuto: Art. 10. 

Compete ao Conselho Acadêmico Superior:  

I - definir as políticas institucionais e suas diretrizes acadêmicas e administrativas; 

II - apreciar e aprovar o Plano de Desenvolvimento Institucional, ouvida a 

Chancelaria;  

III - aprovar os Regulamentos dos órgãos internos ou programas institucionais; 

IV - aprovar, preliminarmente, o Estatuto e aprovar o Regimento Geral do Centro 

Universitário, encaminhados pelo Reitor, observada a legislação em vigor;  

V – aprovar a implantação, alteração e extinção de cursos de graduação;  

VI - aprovar a criação, alteração e extinção de cursos de pós-graduação e  

outros;  

VII - estabelecer, em consonância com a política institucional, as normas gerais 

para os cursos de pós-graduação, extensão e outros; 

VIII - reexaminar, em grau de recurso, as decisões tomadas no âmbito acadêmico 

e administrativo;  

IX - examinar pedidos de reconsideração de suas deliberações;  

X - aprovar normas acadêmicas complementares à legislação sobre avaliação da 

aprendizagem, transferências, estágios, além de outras do âmbito das suas 

competências; 

XI - aprovar, mediante proposta da Reitoria, a concessão dos títulos de “Professor 

Emérito” e Professor Honoris Causa; XII - regulamentar os procedimentos e 

protocolos para as solenidades de colação de grau e outras promovidas pelo Centro 



Universitário; XIII - sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento e desenvolvimento 

das atividades do Centro Universitário;  

XIV - aprovar o Plano de Carreira Docente e estabelecer normas e critérios para a 

sua implementação e cumprimento, após parecer favorável da entidade mantenedora;  

XV - decidir sobre os casos omissos.  

O Colegiado de Diretores é composto pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretor 

Administrativo, Diretor Financeiro, Diretores e Coordenadores de Cursos. Colegiado 

de Diretores é convocado pela Reitoria, sempre que necessário para tratar de 

assuntos administrativos e discutir previamente matérias que serão apreciadas pelo 

Conselho Acadêmico Superior, tais como propostas e alteração de regulamentos e 

normas, calendário de atividades acadêmicas e apreciar outros assuntos de interesse 

da administração da UniEVANGÉLICA. 

Os Colegiados dos Cursos do Centro Universitário de Anápolis possuem formas 

de constituição, representação e atribuições definidas no âmbito dos próprios cursos. 

No geral, o colegiado de cada curso é constituído pelo diretor do curso, que o preside, 

seu (s) coordenador (es), quando há professores do quadro docente e representante 

(s) discente (s).  

As reuniões do Colegiado de Curso acontecem periodicamente, em salas 

próprias, sendo duas previstas no calendário de atividades acadêmicas: uma no início 

de cada período letivo, para fins de planejamento pedagógico, e uma no final do 

semestre, para avaliação do período letivo. As demais reuniões acontecem conforme 

cronograma determinado pelo próprio colegiado e nelas são tratados assuntos de 

interesse do curso e políticas a serem efetivadas no âmbito do curso. Nessas 

reuniões são também apreciados e votados requerimentos de alunos, referentes a 

sua vida acadêmica, protocolados na Secretaria Geral e encaminhados para 

apreciação.  

As deliberações tomadas nos colegiados são encaminhadas aos órgãos 

competentes da Instituição para conhecimento e providências, por meio de despachos 

do presidente do colegiado. Das decisões tomadas nos colegiados de cursos, cabem 

recursos aos órgãos superiores: Colegiado de Diretores, Pró-Reitorias, Reitoria e 

Conselho Acadêmico Superior. 



Todos os órgãos colegiados do Centro Universitário de Anápolis funcionam com a 

presença da maioria absoluta de seus membros e decidem, por maioria simples, em 

reuniões fechadas, com registro em ata.  

As decisões dos colegiados podem, conforme a natureza, assumir a forma de 

resoluções ou instruções normativas a serem baixadas pelo Presidente. 

2.6 Política de Pessoal e Programas de Incentivos e Benefícios 

2.6.1 Política de Gestão 

Como apresentado anteriormente, um dos objetivos apresentados no PDI 

institucional consiste na Implementação da qualificação, valorização e promoção dos 

recursos humanos – docentes e técnicos administrativos, envolvendo-os no 

compromisso e responsabilidade institucional; 

A Instituição adota desta forma, padrões de gestão visando incorporar em seus 

quadros, pessoal competente, valorizando-o e aprimorando seus percursos 

profissionais, a partir das seguintes políticas:  

• Adoção de critérios de seleção, ingresso e lotação, definidos em consonância 

com as competências requeridas pelas funções a serem exercidas. 

• Adoção de princípios democráticos e cristãos como referência para a gestão do 

corpo técnico, administrativo e docente. 

• Compromisso com a vigência de contratos de trabalho regidos pela legislação 

em vigor, assegurando o cumprimento das obrigações sociais e previdenciárias.  

• Concessão de incentivos para capacitação, produção e divulgação de 

pesquisas, a partir de critérios estabelecidos nos regulamentos, de acordo com as 

prioridades dos cursos e programas institucionais.  

• Desenvolvimento de programas de monitoramento e avaliação do desempenho 

do pessoal docente e administrativo nas respectivas funções, entendidos como 

mecanismos de aprimoramento contínuo e manutenção de vínculo institucional.  

• Capacitação contínua dos quadros de diretores, coordenadores e docentes para 

concepção, gestão, operacionalização e avaliação dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos.  



• Desenvolvimento de programas de capacitação permanente e apoio pedagógico 

ao corpo docente e ao pessoal técnico-administrativo, com vistas à melhoria contínua 

do processo de ensino-aprendizagem e da prestação de serviços nos diferentes 

setores. No início de cada semestre desenvolve-se nos cursos a Semana de 

Planejamento, com objetivos de discussão dos planos de ensino e operacionalização 

das atividades desenvolvidas ao longo do semestre, com a participação dos docentes 

e da direção do curso.  

• Manutenção contínua de ação missionária, tendo em vista o cultivo de valores 

cristãos, assim como a promoção de clima institucional humanizador. Como exemplo, 

pode-se citar as ações institucionais realizadas pela coordenação de extensão e 

capelania no “Projeto Unicidadã Amazônia” e em “Uma Semana Para Jesus”. 

2.6.2 Programas Institucionais de Financiamento de Estudos 

A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política de 

filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de acesso e 

permanência na educação básica e superior, com a concessão de programas de 

bolsa de estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 

departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a 

Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que 

atua na gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para 

Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de graduação a candidatos 

que não possuam diploma de curso superior, que apresentem renda per capita de até 

um salário mínimo e meio (bolsa integral), que tenham cursado o ensino médio em 

escola pública ou privada como bolsista integral e que tenham participado do último 

ENEM obtendo média superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL 

disponibiliza para os alunos matriculados nos cursos de graduação o programa 

próprio da Instituição – Bolsa Filantropia – com a concessão de bolsa de estudo de 

integral e parcial (50%) obedecendo os critérios estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 

12.101/2009, ou seja, para a bolsa integral comprovação de renda per capita familiar 



de até 1(um) salário mínimo e meio e para bolsa parcial de (50%) comprovação de 

renda per capita familiar de até 3 (três) salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de 

bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço 

voluntário em instituições governamentais e não governamentais, de acordo com sua 

área de formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a 

financiar estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Em 2016, foi lançado o programa PRA VOCÊ, um parcelamento que possibilita ao 

aluno regularmente matriculado pagar 50% da mensalidade durante seus estudos e 

os outros 50% após a conclusão do curso, em período igual ao que o crédito foi 

utilizado 

2.7 Relações, Parcerias e Cooperações 

O Centro Universitário de Anápolis possui diversos convênios com o setor público, 

visando à prática de estágios curriculares obrigatórios, o que redunda em 

disseminação dos conhecimentos acadêmicos e científicos na comunidade.  

Além desses convênios, a IES realiza parcerias para cooperação técnica e 

científica com instituições públicas e privadas, inclusive internacionais, visando à troca 

de experiências acadêmicas, realização de cursos e eventos. Todos os convênios 

encontram-se listados no Balanço Social da Instituição, o que dá visibilidade às ações 

na comunidade.  

O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia do Estado de Goiás – 

UniCIETEC é um espaço criado para estimular o crescimento e competitividade das 

empresas por meio do avanço tecnológico e responsável por administrar a política de 

inovação para promover a utilização do conhecimento científico e tecnológico 



produzido na UniEVANGÉLICA. O UniCIETEC é composto pelos seguintes núcleos: 

Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) e UniINCUBADORA:  

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), ligado à Pró-Reitoria de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária, é um núcleo institucional que 

fortalece os vínculos de seus pesquisadores com a sociedade civil, empresas e 

agências públicas, orientando-as na captação de recursos e procurando meios de 

fomentar a inovação e a transferência de tecnologia.  

Quanto ao mercado de trabalho, além do Programa de Acompanhamento de 

Concluintes e Egressos, que orienta os alunos egressos para inserção no mercado de 

trabalho, e da Empresa Júnior, que realiza consultoria a micro e pequenas empresas, 

a UniEVANGÉLICA possui convênios com instituições como o Instituto Euvaldo Lodi 

(IEL) e com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), que atuam como 

mediadores nesse processo. A Instituição desenvolve, junto ao NUPTEC, um projeto 

de incubação de empreendimentos.  

Criada em 2008, a UniINCUBADORA é um programa sem fins lucrativos, 

vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária 

por meio do O Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia do Estado de 

Goiás cuja responsabilidade está na transferência de tecnologia, prestação de 

serviços especializados e interação do Centro Universitário com empreendedores e a 

sociedade em geral.  

Também são firmadas parcerias com instituições representativas da sociedade: 

SEBRAE, RGI, FUNTEC, FAPEG, FINEP, SENAI, Sindicatos, Associações de Classe, 

Universidades, Prefeitura Municipal de Anápolis e Secretaria de Estado de Ciência e 

Tecnologia, para a implantação da incubadora de empresas. 

2.8 Políticas e Ações Institucionais referentes ao meio ambiente, à memória 

cultural, à produção artística e ao patrimônio cultural e à diversidade 

A UniEVANGÉLICA desenvolve, nos diferentes cursos, uma série de atividades 

que visam dar visibilidade ao contato com a comunidade interna externa. Algumas 

ações ocorrem dentro de uma política e calendário geral da Instituição, dentre as 

quais destacam-se: 



Fórum África: Projeto que visa motivar os alunos africanos que estudam no Brasil 

a continuarem pensando em seu país de origem. São realizadas palestras sobre 

temas como responsabilidade social, noite cultural com danças típicas africanas, 

oficinas diversas de linguística, artes, dentre outras.  

Noite Nipo-Brasileira: Noite de apresentação cultural, palestras e oportunidades 

de intercâmbio estudantil com foco no Japão.  

Seminário sobre Povos Indígenas: O evento tem por objetivo discutir a inserção 

do índio no sistema educacional orientado pelo MEC, pensando sobre o 

desenvolvimento integral do indígena.  

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante: Ações de educação, saúde, pesquisa 

e ação comunitária são realizadas nas comunidades da Amazônia e sertão do Brasil. 

Há uma ênfase no entendimento e na busca de soluções para as comunidades locais, 

a partir de seu próprio ambiente. Em parceria com ONGs, o projeto visa a 

transformação das comunidades ribeirinhas e sertanejas por meio da 

sustentabilidade. 

Memória Cultural: A comunidade acadêmica realiza palestras periódicas com o 

objetivo de apresentar a história institucional e os princípios norteadores que 

formaram toda sua cosmovisão. Além disto, eventos que contam a história da 

Instituição e livros sobre a mesma, são oferecidos à comunidade acadêmica. 

Produção Artística: Apresentações culturais também são realizadas no ambiente 

institucional, em diversos eventos. O ComVocação, evento que acentua princípios 

como a política, os direitos humanos e a justiça social, é realizado por meio de 

apresentações musicais e teatrais, propiciando aos participantes uma reflexão sobre 

princípios e valores e resultando em um pensamento mais holístico. 

Patrimônio Cultural: Como principal ação referente ao patrimônio histórico cultural, 

o prédio do Colégio Couto Magalhães, sede da AEE a décadas, foi tombado como 

patrimônio histórico e cultural. Atualmente, tem-se o projeto de construção de um 

museu de línguas e culturas, no Centro Universitário de Anápolis. 

Meio Ambiente 



A política de Educação Ambiental desenvolvidas na instituição visa solidificar o 

papel do Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA como defensora do 

meio ambiente, de todos os seus bens naturais e de consumo, promovendo a ética e 

a cidadania ambiental. 

O Núcleo de Educação Ambiental (NEA), ligado ao Programa de Pós-graduação 

em Sociedade, Tecnologia e Meio ambiente (PPSTMA) possui como objetivos 

institucionais, com base no que dispõem os fundamentos Política Nacional de 

Educação Ambiental:  

• promover a compreensão integrada e multidimensional do meio ambiente em 

suas complexas relações; garantir a democratização e o acesso à informação 

referente à área socioambiental;  

• estimular a mobilidade social e política e o fortalecimento da consciência 

crítico-reflexiva sobre a dimensão socioambiental, por meio de estudos filosóficos, 

científicos, socioeconômicos, políticos e históricos;  

• estimular a participação individual e coletiva para a preservação e valorização 

do meio ambiente e de todos os seus recursos naturais;  

• proporcionar análises sobre as desigualdades socioeconômicas e seus 

impactos ambientais, assim como a proteção e o respeito das comunidades;  

• fortalecer, por meio de valores éticos, a integração entre ciência e tecnologia, 

em prol do conhecimento e da sustentabilidade socioambiental; fortalecer os valores 

da solidariedade, da liberdade, da diversidade, da justiça e da dignidade humana a 

favor da cultura da paz e da sobrevivência do ecossistema;  

• educar para o cuidado e responsabilidade das diversas formas de vida; 

valorizar e divulgar as iniciativas de culturas e grupos sociais, de preservação da 

biodiversidade e proporcionar a construção da cidadania planetária, na perspectiva 

crítica de preservar a atual geração e também as futuras. 

A Instituição, por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente (PPSTMA) realiza, anualmente, durante a Semana do 

Meio Ambiente, o Seminário Cultura e Natureza no Cerrado Goiano. A atividade 



vincula as expressões culturais e o debate acadêmico, buscando relacionar a 

preservação ambiental e cultura goiana na valorização do bioma Cerrado. 

Política de atendimento a proteção dos direitos da pessoa com transtorno do 

espectro altista: É política da UniEVANGÉLICA a institucionalização da oferta de 

Atendimento Educacional Especializado para os portadores do Transtorno do 

Espectro Autista.  

Ela tem como objetivos específicos, a flexibilidade no atendimento do portador do 

TEA a partir da identificação das habilidades e necessidades educacionais de cada 

aluno. Para isso, existem estratégias e organização de serviços com vistas a ampliar 

as habilidades e promover o aprendizado, criando redes intersetoriais de apoio à 

inclusão escolar, tanto dentro das instituições de ensino quanto com profissionais, 

instituições externas e governamentais. 

Inicialmente não há previsão de mudanças arquitetônicas, visto que de acordo 

com cada caso, haverá uma adaptação do espaço em que o aluno circulará. Os 

cursos se organizam a fim de que o aluno portador de TEA permaneça na mesma 

sala de aula, sala de estudo na biblioteca, laboratórios de informática, laboratórios 

multidisciplinares e laboratórios específicos, durante toda sua permanência e a 

escolha desses ambientes deverá ser feita cuidadosamente. 

O programa de adaptação ao discente autista será implementado em quatro 

etapas: 

Primeira etapa: Identificação dos discentes autistas. 

Essa etapa é realizada a partir do contato com os diretores de curso que devem 

identificar os alunos e sensibilizar em sala de aula para que os próprios alunos se 

identifiquem para receber atendimento especializado. 

Essa identificação deve ser reconhecida por meio de documento médico, laudo ou 

atestado, para que não haja precipitação diagnóstica por parte de docentes, discentes 

e corpo técnico. 

Segunda etapa: Qualificação docente. 



A Associação Educativa Evangélica deverá oferecer cursos específicos e 

atualizados sobre o TEA para os professores que se disponibilizarem a serem tutores 

dos discentes em suas respectivas mantidas e seus respectivos cursos. 

Terceira Etapa: Acompanhamento especializado. 

Após identificar o discente autista, será disponibilizado um professor devidamente 

capacitado, que seja docente do curso que o aluno frequenta, para fazer um 

acompanhamento em seu processo de aprendizagem.  

Esse professor deverá atender os seguintes critérios: 

• Ser ou ter sido professor do discente, ou ter estabelecido um vínculo com o 

aluno; 

• Ser aceito pelo aluno como seu tutor; 

• Ter disponibilidade de horário para encontrar com o aluno durante duas horas 

por semana, três semanas por mês. 

• Ter disponibilidade de frequentar as supervisões com psicólogo responsável 

pelo programa de atendimento especializado, uma vez por mês. 

• O professor receberá carga horária de 2 horas aulas semanais e deverá dividi-

las entre o atendimento ao aluno e a supervisão de seu trabalho com um profissional 

da psicologia da educação. Essa supervisão deverá ocorrer regularmente, sendo o 

mínimo uma vez por mês.  Esse profissional da psicologia da educação será o 

responsável pela coordenação de todos os tutores em atividade nos cursos das 

mantidas. 

O tutor terá como funções: 

• adaptar as metodologias e práticas pedagógicas atendendo as necessidades 

do discente; 

• orientar e conscientizar os colegas de sala no acolhimento desse aluno; 

• criar oficinas voltadas para o acadêmico, individuais ou em grupo, com TEA em 

horários opostos ao de aula, a fim de facilitar a aprendizagem dos conteúdos do 

curso. 

• promover junto aos professores o aumento do uso de estímulos visuais;  



• orientar os professores quanto a necessidade de fornecimento de instruções 

claras;  

• promover intervenções pedagógicas que estimulem as relações sociais e a 

comunicação; 

• estabelecer diálogo com coordenação, direção e familiares ou responsáveis 

legais pelo aluno com TEA a fim de promover as adaptações necessárias à inclusão 

do aluno. 

O psicólogo supervisor e coordenador do programa terão como funções: 

• acompanhar por meio de supervisões, os professores tutores em exercício; 

• receber o encaminhamento dos diretores e promover a inserção do aluno no 

programa de acompanhamento especializado; 

• estabelecer diálogo com coordenação e direção dos cursos a fim de promover 

as mudanças necessárias à inclusão do aluno. 

• auxiliar na escolha e capacitação do professor tutor para cada caso; 

• prestar contas, através de relatórios, do andamento de todos os casos a 

Associação Educativa Evangélica. 

Quarta etapa: Avaliação dos resultados do acompanhamento especializado. 

Uma vez por semestre haverá uma avaliação do processo de aprendizagem do 

aluno, que deverá ser formalizada em relatório, constando: 

• avaliação do docente que realiza o acompanhamento especializado; 

• avaliação do discente de seu desenvolvimento e de seu tutor; 

• avaliação do supervisor sobre a continuação do docente enquanto tutor e do 

processo de aprendizagem do aluno. 

Bianualmente deverá ser estabelecida uma comissão pela Associação Educativa 

Evangélica para realizar revisão e adequação das propostas do Parecer que 

estabelece os critérios para o atendimento aos princípios da Política Nacional de 

Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno Do Espectro Autista, 

presentemente apresentadas podendo gerar um novo parecer. 



Política das condições de acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida: Em atendimento à legislação pertinente, a UniEVANGÉLICA 

implantou o Núcleo de Acessibilidade para avaliar e propor políticas em relação às 

Condições de Acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 

O Núcleo de Acessibilidade, pensando na Educação Inclusiva e considerando 

seus pressupostos legais e conceituais deve: 

• Identificar as potencialidades e vulnerabilidades sociais, econômicas e 

culturais, da realidade local e global das IES a fim de promover a inclusão plena. 

• Estabelecer metas e organizar estratégias para o enfrentamento e superação 

das fragilidades constatadas. 

• Praticar a intersetorialidade e a transversalidade da educação especial. 

• Reconhecer a necessidade de mudança cultural e investir no desenvolvimento 

de ações de formação continuada para a inclusão, envolvendo os professores e toda 

a comunidade acadêmica. 

• Promover acessibilidade em seu sentido pleno, não só aos estudantes com 

deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, 

mas aos professores, funcionários e à população que frequenta a instituição e se 

beneficia de alguma forma de seus serviços.  

• Propor uma Sala de Recursos Multifuncionais, espaço que oferecerá 

Atendimento Educacional Especializado. 

2.9 Ações Afirmativas de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos e 

Igualdade Etnicorracial 

O UniATENDER, programa da Coordenadoria de Apoio ao Discente da Pró-

Reitoria Acadêmica – PROACAD, tem como objetivo primordial de suas ações a 

formação humana e profissional, fundamentada em valores éticos cristãos, e no 

desenvolvimento de competências e habilidades. Para tanto, oferece suporte técnico 

e científico eficaz a uma formação voltada para a cidadania e a responsabilidade 

social.  



Ela atende aos discentes e comunidade externa como parte integrante do ensino, 

além de fazer interface com a pesquisa e com a extensão. Atende à política 

institucional, e as diretrizes e recomendações do Ministério da Educação (MEC), de 

acordo com a Lei nº 10.861/04, artigo 3º.  

As ações do UniATENDER visam a orientar e apoiar o aluno no processo de 

integração à vida acadêmica, ações de extensão e intervenção social e o respectivo 

impacto em sua formação e que estimulam a melhoria do ensino, por meio da 

interdisciplinaridade didático-pedagógica. Entre suas ações o UniATENDER acolhe, 

integra e acompanha os discentes individualmente e/ou coletivamente por meio de: 

encontros, seminários, fóruns e reflexão sobre a formação humana e profissional, 

mercado de trabalho e outros temas.  

Possui uma política de educação inclusiva, desenvolvida por meio do Programa 

de Atenção aos Deficientes, com base na lei 7.853, de 24/10/1989, o art. 208 da 

Constituição Federal, bem como o que preconiza a LDB – Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira.  

O Programa de Política de Igualdade Racial do UniATENDER, juntamente com o 

Departamento de Relações Internacionais, oferece atendimentos, bolsa de estudos, 

auxílio moradia, promove discussões e participa de elaboração de políticas e ações 

inclusivas em vários setores da sociedade, em conformidade com o que preceitua o 

Estatuto da Igualdade Racial - Lei 12288/10 | Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.  

O Programa UniVIDA desenvolve políticas de valorização da vida, como: cursos, 

pesquisas e outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida. Participa de 

redes sociais internas e externas, integra o Conselho Municipal de Políticas Públicas 

sobre Drogas – COMAD/Anápolis-GO, tem acento como Delegado Estadual no 

Conselho de Política para Igualdade Racial. Atenção à dependência química, usuários 

e ações de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas. São desenvolvidas 

as seguintes ações:  

• Conscientização e discussão de questões de formação ética e humana, por 

meio de fóruns, seminários, palestras, campanhas (antitabagismo, caminhada 

antidrogas) etc.  

• Atendimento diário de usuários ou não usuários de drogas.  



• Desenvolve ações de valorização e melhoria da qualidade de vida, em parceria 

com os cursos.  

• Encaminhamento a profissionais clínicos, comunidades terapêuticas e outros.  

• Exposições e campanhas que afirmem o valor da vida como a melhor forma de 

prevenção ao uso indevido de drogas.  

• Sinalizações de locais de restrições de produtos fumígeros obedecendo à Lei Nº 

9.294 Art. 2º.  

• Desenvolve campanha antitabagismo e eventos ao dia Nacional e Mundial Sem 

Tabaco;  

• Em parceria com o Projeto UniMISSÕES, atende a alunos africanos com bolsa 

integral. 

2.10 Ações de Intercâmbio, Cooperação e Programas de Internacionalização 

A política de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis 

(UniEVANGÉLICA), considerando a tendência atual da globalização e sua influência 

nos vários segmentos da sociedade, é orientada pela busca de relacionamentos com 

organizações internacionais.  

Ela visa ao desenvolvimento de projetos voltados à internacionalização do ensino 

e à mobilidade estudantil internacional, por meio de ações educacionais, científicas e 

humanitárias, contribuindo para a formação de profissionais capazes de atuarem num 

contexto globalizado e que valorizem as relações interculturais.  

Nesse sentido, promove atividades para a orientação de gestores, pesquisadores, 

professores e alunos nos protocolos necessários aos intercâmbios acadêmicos, nos 

níveis de graduação e pós-graduação, além de auxiliar no domínio de outras línguas, 

buscando parcerias estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de 

extensão em ambientes internacionais (projetos humanitários).  

O Programa estabelece como processo integralizador a inserção da dimensão 

internacional e intercultural em toda a dinâmica do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Os recursos para o desenvolvimento das atividades são providos pelo recolhimento 



de taxas de participação, verbas institucionais da AEE, verbas governamentais de 

instituições de fomento e de outras organizações parceiras, além das contrapartidas. 

Criado pela Portaria nº. 051, de 16 de novembro de 2013, da Presidência da AEE, 

o Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) é subordinado diretamente à Reitoria, para 

assessoramento especializado e atua de forma integrada com as Pró-reitoras, 

coordenações, direções de cursos e setores administrativos, no desenvolvimento dos 

diversos projetos de internacionalização, considerando o ensino, a pesquisa e a 

extensão, na consecução dos objetivos acadêmicos, científicos, culturais e 

confessionais.  

Os recursos para o desenvolvimento das atividades são providos pelo 

recolhimento de taxas de participação, verbas institucionais da AEE, verbas 

governamentais de instituições de fomento e de outras organizações parceiras, além 

das contrapartidas. 

 

3. CONCEPÇÃO DO CURSO 

3.1 Identificação do Curso 

3.1.1 Curso: Bacharelado em Agronomia 

3.1.2 Instituição: Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA 

3.1.3 Atos legais 

3.1.3.1 Criação/Autorização: CAS 8/2010 - 03/05/2010 

3.1.3.2 Reconhecimento/Renovação: Rec. Port. 304-SERES/MEC, 16/04/2015 

3.1.4 Número de vagas: 60 vagas semestrais 

3.1.5 Turno de funcionamento: noturno (2ª a 6ª) e diurno (aos sábados) 

3.1.6 Carga Horária: 4.320 horas acadêmicas correspondentes há 3.600 horas 

efetivas. 

3.1.7 Tempo para integralização: em 10 semestres ou 5 anos letivos. 



3.1.8 Descrição de políticas de direitos humanos desenvolvidas no curso, 

que tratam da equidade e diversidade de gênero e do combate à violência 

contra a mulher (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006). (Anexo) 

3.2 Formas de Ingresso (processo seletivo, vagas remanescentes - 

portadores de diplomas, transferências) 

O acesso ao curso ocorre por meio de processo seletivo institucional e unificado 

e, havendo vagas remanescentes, por meio de análise de currículos de portadores de 

diploma de graduação. 

Possibilita-se ainda, através do processo seletivo continuado, na modalidade 

eletrônica agendada, em outros dias e horários, caso haja vaga remanescente. 

Fazem parte do conjunto de requisitos do processo seletivo, restrito a classificação na 

modalidade tradicional e o resultado do ENEM, desde que o candidato opte por seu(s) 

aproveitamento(s).  O processo seletivo, unificado em sua execução, é idêntico em 

conteúdo para todos os cursos oferecidos, abrange a base nacional comum do Ensino 

Médio, não podendo ultrapassar aquele nível de complexidade e visa à seleção do 

candidato em condições de frequentar o curso que pretende ingressar.  A 

classificação será feita em ordem decrescente, segundo os pontos obtidos das somas 

alcançadas com todas as provas, depois de aplicados os devidos pesos e observados 

os critérios de desempate. Os candidatos serão selecionados até o limite de vagas 

estabelecido pelo curso. Enquanto houver vaga remanescente, poderá ser preenchida 

por candidato classificado e não convocados em primeira chamada, independente da 

modalidade e etapa do processo seletivo. Será feito aproveitamento de nota obtida 

em processo seletivo de outra IES. A UniEVANGÉLICA se reserva o direito de 

cancelar a oferta de vagas para o curso cujo demanda na inscrição ou na matrícula 

for considerado insuficiente, não cabendo ao candidato qualquer reclamação ou 

recurso.  

3.2.1 - Critérios de utilização do ENEM: 

1. Aproveitamento dos EXAMES dos 3 (três) últimos anos. Caso tenha participado 

mais de uma vez do EXAME, deverá indicar apenas um resultado. 



2. Cálculo da nota final: média aritmética do resultado da soma dos pontos 

obtidos na prova da UniEVANGÉLICA e dos pontos obtidos na prova objetiva do 

ENEM, com aproveitamento da pontuação maior. O resultado obtido na Redação do 

ENEM não será utilizado. 

3.2.2 - Plano de valorização e aproveitamento dos conhecimentos 

adquiridos. 

1. Oportunizar ao aluno estudar mais as disciplinas nas quais teve um 

desempenho insatisfatório; proporcionar ao aluno uma reflexão a respeito de sua 

opção de curso; evitar a pressão e o estresse de um único processo seletivo 

eliminatório. 

2. Será feito aproveitamento das notas da prova anterior, porém, deverá fazer 

todas as provas normalmente e poderá alterar sua opção de curso/turno. 

3. Resultado: comparação dos resultados, considerando a maior nota de cada 

disciplina. 

Reitera-se a disponibilidade de 60 vagas semestrais e 120 vagas anuais, com 

tempo de integralização em 10 semestres letivos. 

3.3 Justificativa do Curso 

O Estado de Goiás tem sua economia baseada no agronegócio e na agroindústria 

e tem conseguido nas últimas décadas especial desenvolvimento neste setor. É certo 

que as regiões sul, sudeste e a capital oferecem formação nesta área, contudo 

levando em conta a percepção de que a demanda formada encontra absorção de 

trabalho na própria necessidade regional.  

Poucas cidades brasileiras reúnem tantas vantagens competitivas quanto 

Anápolis. Situada no centro geográfico do País, a 50km de Goiânia e 150km de 

Brasília (por rodovias duplicadas), dois polos que somam em suas regiões 

metropolitanas 4,7 milhões de habitantes (IBGE, 2009), a cidade abriga um distrito 

industrial com 84 empresas, com destaque para a fabricação de medicamentos 

genéricos, grandes redes de atacadistas, cerealistas e indústria automobilística. 



Anápolis está servida por importantes rodovias federais, como a BR-060 e a BR-

153 (Belém-Brasília), sendo área de segurança com a presença da Força Aérea 

Brasileira (FAB) do grupamento do Sistema de Vigilância da Amazônia (SIVAM), a 

Estação Aduaneira do Interior (Porto Seco Centro-Oeste), bem como um terminal da 

Ferrovia Norte-Sul que, quando concluída, terá extensão de 1.980km, ligando sete 

Estados e os principais portos brasileiros. 

Anápolis está situada entre as regiões metropolitanas do Distrito Federal e de 

Goiânia, onde estas duas regiões possuem mais de 5 (cinco) milhões de habitantes 

segundo IBGE (2010). Anápolis é uma cidade de porte médio (população inferior a 

400.000 habitantes), localizada em região estratégica, alvo de políticas federais que 

consolidam o seu processo e a expansão econômica. O município possui um Distrito 

Agroindustrial onde estão instaladas várias empresas de grande porte e uma 

infraestrutura logística, dentre as quais se destaca a Plataforma Multimodal, unidade 

que integrará várias modalidades de transporte e vários núcleos mercadológicos 

(SEPLAN-GO 2010). 

Há alunos que demandam por essa formação, visto que o município possui uma 

rede de escolas do Ensino Fundamental e Médio, tanto públicas (60% dos 

estabelecimentos) quanto particulares (40% dos estabelecimentos), bem 

estruturadas. Segundo dados da Subsecretaria de Ensino do Estado de Goiás, a 

composição do Ensino Fundamental e Médio na cidade de Anápolis é a seguinte: em 

2010 foram matriculados no Ensino Fundamental 51.012 alunos; 3.807 crianças na 

pré-escola e 16.227 estudantes se matricularam no Ensino Médio. 

Atendendo-se a uma análise de necessidades e vocação regionais e 

microrregionais, incontestavelmente, defronta-se com a exigência da implantação do 

Curso de Agronomia. Seja esta análise fruto da observação da realidade econômica 

ou socioeducacional; seja pelas potencialidades a serem concretizadas; que a 

formação de profissionais voltados à área que este curso atende – a existência da 

Agronomia é um marco para que Anápolis e o seu raio de atuação, encontrem forma 

eficiente de produção, agroindustrialização, comercialização, sem danificar o meio 

visando à sustentabilidade e socializando os recursos. 



As transformações sociais, econômicas, políticas e culturais que afetam a 

sociedade têm se constituído em novas demandas educacionais, já que a inserção 

nas novas realidades do mundo contemporâneo depende de um processo de 

escolarização que valorize o conhecimento, o desenvolvimento de capacidades 

cognitivas, a formação da cidadania, a construção e a transformação da realidade, 

sempre respeitando o meio ambiente e a sustentabilidade dos recursos naturais. 

3.4 Objetivos do curso 

Formar profissionais com o título de Engenheiro Agrônomo, com capacidade de 

atuar nas áreas pertinentes à Agronomia, promovendo o conhecimento do contexto 

social, econômico e ambiental do agronegócio e da agricultura familiar, por meio da 

extensão rural e através da geração de tecnologia pela pesquisa agropecuária, 

planejamento e condução de políticas públicas de desenvolvimento, execução, 

acompanhamento e supervisão de atividades agropecuárias, bem como formação e 

capacitação de recursos humanos. 

Pretende promover a formação profissional, desenvolvendo o espírito 

empreendedor, crítico e criativo que permita ao profissional amenizar ou propor 

soluções aos problemas que envolvem a área da Engenharia Agronômica. Deverá 

ainda desenvolver conhecimentos e habilidades para a gestão, captação, 

operacionalização, organização, avaliação das mais variadas modalidades de 

serviços.   

O curso proporcionará além dos conhecimentos de natureza científica, os 

conhecimentos de natureza administrativa e mercadológica para ampliar as 

perspectivas de profissionalização, possibilitando ao profissional desempenhar de 

forma competente o exercício das suas funções. 

Oferecerá ainda, instrumental teórico-prático para possibilitar o desenvolvimento 

das atividades inerentes à elaboração e execução de projetos estimulando o aluno a 

desenvolver atividades práticas e vivências de situações reais do trabalho. 

O curso deverá proporcionar a formação de profissionais críticos-criativos e 

empreendedores capazes de identificar oportunidades de mercado, de negócios na 

área agronômica, com visão ética e humanística, no atendimento às demandas 



individuais e sociais relacionadas aos problemas socioeconômicos, gerenciais e 

organizacionais e até mesmo criar empresas.  

3.5 Perfil Profissional do Egresso 

Na formação necessária para a nova concepção do profissional de Agronomia, 

procurou-se identificar os diferentes espaços sociais de atuação deste profissional, 

considerando as conquistas da categoria, que se encontram consubstanciadas desde 

a Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício das profissões 

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências”, 

Resolução nº 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA que estabelece as 

respectivas atribuições profissionais, e a Resolução nº 1.010, de 22 de agosto de 

2005 do CONFEA, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 

profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 

profissionais inseridos no Sistema CONFEA/CREA, para efeito de fiscalização do 

exercício profissional. As mudanças exigidas no processo de formação devem ser 

realizadas em suas bases conceituais e não nas atribuições profissionais já 

regulamentadas. Desta forma, consideram-se como ponto de partida desta proposta, 

os espaços sociais de atuação profissional do Engenheiro Agrônomo, os quais podem 

ser assim classificados: 

- agricultura familiar; 

- agroecologia; 

- agronegócio; 

- movimentos sociais ligados à agricultura; 

- cooperativas agrícolas e outras formas de associação; 

- empresas de produção de insumos e equipamentos agrícolas; 

- serviço público de extensão rural, reforma agrária e meio ambiente; 

- serviço de difusão tecnológica em empresas privadas; 

- docência; 

- atuação como pesquisador em instituições de pesquisa pública e privada; 



- assessoria técnica, organizativa e política no que se refere à agricultura; 

- planejamento em empresas privadas, instituições estatais e ONG’s; 

 - atuação profissional autônoma. 

Diante destes diversos contextos de atuação profissional, entende-se que a 

formação do Engenheiro Agrônomo deve possibilitar: 

- domínio dos métodos da ciência; 

- versatilidade de ir do geral ao particular e do particular ao geral; 

- atuação ética, espírito crítico e visão holística; 

- capacidade de conhecer e compreender todas as etapas do processo da 

produção agrícola, desde o planejamento até a colocação do produto na mesa do 

consumidor, perceber diferenças nos contextos sociais e formas de produção 

agrícola, propor tecnologias compatíveis com o diagnóstico dos diferentes contextos e 

formas de produção agrícola, coletar, sistematizar e analisar dados e informações, ter 

a capacidade de atualizar-se e aprender permanentemente; 

- sólida formação técnico-científica; 

- formação de uma consciência ecológica e econômica; 

- compromisso com o desenvolvimento sustentável; 

- competência comunicativa, argumentativa e de trabalho em equipe; 

- capacidade de gerenciamento de recursos; 

- habilidade empreendedora e de liderança. 

Percebe-se que este perfil exige uma formação de um profissional capacitado 

para a observação, análise, concepção e não só para a execução. Além disso, sua 

formação não pode ser entendida como conclusiva e terminal, mas indutora de 

aprendizagens permanentes, que acontecerão ao longo da sua vida profissional, 

principalmente pela leitura, pesquisa e capacidade de observação e sistematização. 



3.6 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

Destacam-se no âmbito do Curso de Agronomia algumas Políticas Institucionais, 

que se referem ainda a atividades de ensino e acompanhamento: 

Apoio ao Docente - Os professores do curso de Agronomia têm à sua disposição 

o Apoio Didático-Pedagógico, por meio da Pró-Reitoria Acadêmica, que além das 

suas atividades e programações, dispõe-se a atender os professores em sua rotina 

acadêmica. Institucionalmente ainda é oferecido ao início de cada semestre o 

Seminário de Atualização de Práticas Docentes que objetiva promover discussões 

com os docentes da Instituição quanto à discussão acerca das temáticas didáticos-

pedagógicos da rotina docente. 

Apoio ao Discente – O UniAtender tem como objetivo acolher, integrar, atender e 

acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, ajudando-os em suas 

necessidades e zelando por sua formação humana e profissional, de modo a 

favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, convivência saudável e 

responsabilidade social. Faz o atendimento diversificado nas áreas de: orientação a 

concluintes e egressos, prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, 

acolhida, aconselhamento e ouvidoria. Os alunos ainda têm à disposição, a fim de 

facilitar a sua vida acadêmica, alguns instrumentos como: 1. Sistema Acadêmico 

Lyceum; 2. CDs, DVDs e Softwares disponibilizados na Biblioteca Central como 

suporte às aulas dos professores; 3. Canais de comunicação entre aluno x IES, como: 

Fale com o Reitor, Fale com o Presidente e Ouvidoria; 4. Comunicação entre aluno x 

IES e comunidade x IES, por meio das redes sociais Facebook. 

Projetos e Eventos de Extensão - A UniEVANGÉLICA possui um programa 

institucional coordenado pelos cursos de computação denominado Programa 

Permanente de Formação na Área de TIC, com vigência à partir de 10/09/2004 cujo 

objetivo é aportar projetos de extensão na área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação. As ações englobadas nesse programa são seminários, workshops, 

minicursos, cursos de qualificação, palestras, entre outros. 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PBIC) - modalidade de ensino-

aprendizagem que visa oportunizar a alunos de graduação a experiência de 

questionamento, sistematização e organização do saber, elevando-os da condição de 



receptores de informações para a de atores da produção de seu próprio 

conhecimento. Trata-se de um programa voltado para o incentivo ao desenvolvimento 

de pesquisa pelos docentes e discentes, com o objetivo de contribuir para a produção 

intelectual, estimulando pesquisadores produtivos a desenvolverem atividades 

científica, tecnológica e artístico-cultural no âmbito institucional. 

Programa de Iniciação Científica Voluntária (PVIC) – a iniciação voluntária à 

pesquisa de alunos de graduação, através do estímulo a pesquisadores produtivos no 

sentido de envolver estudantes de graduação nas atividades científica, tecnológica e 

artístico-cultural.  

Programa de Auxílio à Pesquisa e Extensão (PAPE) – apoio ao desenvolvimento 

de projetos de pesquisa e/ou extensão desenvolvidos pelos docentes e discentes, 

com cessão de recurso financeiro para aquisição de material permanente ou de 

consumo necessário.  

Programa de Auxílio à Publicação (PAP) – estímulo à divulgação e comunicação 

de pesquisas desenvolvidas por docentes e discentes, favorecendo o aumento da 

produção intelectual na Instituição. Trata-se de recurso em dinheiro para viabilização 

de publicações de livros ou artigos em periódicos de qualidade.  

Programa de Incentivo à Publicação (PIP) – estímulo à divulgação e comunicação 

de pesquisas desenvolvidas pelos docentes e discentes, para aumento da produção 

intelectual na Instituição. Trata-se de prêmio em dinheiro para publicações de livros, 

capítulos ou artigos em periódicos de qualidade.  

Programa de Incentivo à Comunicação Científica (PICC) – estímulo à divulgação 

e comunicação dos resultados dos projetos de pesquisa e/ou extensão desenvolvidos 

por docentes e discentes, com recurso financeiro para custeio de viagens para 

apresentação dos resultados dos projetos institucionais de pesquisa e/ou extensão 

em eventos acadêmicos relevantes.  

Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia do Estado de Goiás – 

UniCIETEC: – instância de assessoria aos docentes e discentes na elaboração de 

projetos de pesquisa de inovação e na abertura de contatos para viabilizar relações 

de fomento e de pesquisa e empreendedorismo. 



Subcomissão Interna de Avaliação - objetiva delinear e sistematizar 

procedimentos de avaliação institucionalizados, a fim de tornar a auto avaliação do 

curso um ciclo contínuo que possa garantir e aperfeiçoar a qualidade do ensino. Para 

isto, propõe-se em vias gerais diagnosticar e analisar as fragilidades e os potenciais 

no que concerne às diferentes dimensões proposta pelo SINAES.   

3.6.1 Políticas Institucionais de Ensino no Âmbito do Curso 

 Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores da 

UniEVANGÉLICA, a política institucional deste Centro Universitário encontra-se de 

acordo com o estabelecido no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e no Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que se 

tem a filosofia básica de que o aluno se constitui o centro do processo da relação 

institucional ensino/aprendizagem. Em relação à intencionalidade do ensino no Curso 

de Agronomia, espera-se conseguir o mesmo que Delors aponta como pilares para 

uma aprendizagem ao longo da vida (GADOTTI, 2000). São eles: 

Aprender a conhecer – Pressupõe o desenvolvimento de competências para a 

compreensão, descoberta, construção e reconstrução do conhecimento, fomentando 

a curiosidade e busca de informações para pensar sobre a realidade, com autonomia 

crescente;  

Aprender a fazer – É competência pessoal a ser atingida por meio do 

desenvolvimento de habilidades para a atuação profissional, porém indissociável do 

aprender a conhecer. Oferece resposta para a necessidade social do trabalho em 

equipe, da iniciativa e da comunicação interpessoal para a resolução de conflitos;  

Aprender a viver juntos, viver com os outros – É fundamental a compreensão do outro 

para o trabalho em equipe. Para tal é preciso desenvolver a percepção da 

interdependência e da construção coletiva em projetos profissionais interdisciplinares. 

Os temas/eixos transversais da ética, ecologia, cidadania, saúde, diversidade cultural 

nos Parâmetros Curriculares Nacionais fundamentam essa tendência;  

Aprender a ser – é imprescindível o desenvolvimento integral da pessoa para o 

desenvolvimento das potencialidades de aprendizagem;  



Sustentabilidade – Esse tema deverá emergir nos debates educativos nas instituições 

de ensino e no meio estudantil em geral, promovendo a construção da percepção de 

utilidade da ciência na proteção ao meio ambiente;  

Cidadania – A educação para a cidadania é projeto do sistema educacional brasileiro 

e implica também a discussão sobre a autonomia da escola e de seu projeto político-

pedagógico;  

Virtualidade – O tema implica na discussão sobre a educação à distância e a 

importância do uso da informática no sistema de ensino, fomentando também a 

pesquisa; 

Globalização – Para pensar a educação do futuro, é necessário refletir no âmbito 

educacional sobre o processo de globalização da economia, da cultura e das 

comunicações, seus impactos positivos e negativos; 

Transdisciplinaridade – A construção e operacionalização curricular de um PPC 

adotando perspectivas interdisciplinares e transculturais é um desafio a ser adotado 

institucionalmente; 

 Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação 

profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do 

saber e contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e 

extensão. Com isso se verifica que as políticas de ensino estão voltadas para os eixos 

que se preocupam com a disponibilização dos mais modernos instrumentos de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como de instrumentos virtuais de aproximação 

professor/aluno, por meio do qual são disponibilizados planos de cursos, material de 

apoio ao aluno, exercícios, atividades extraclasse, dentre outros.  

 Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos 

programas de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem 

metodológica e pedagógica são objeto de atenção permanente. 

 Diante destes prismas, a ação didático pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir 



realidades em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo, pela formação crítica 

que se pretende esboçar na construção plena dos cursos da IES. 

3.6.2 Políticas Institucionais de Pesquisa no Âmbito do Curso 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão na UniEVANGÈLICA, 

aplicada no Curso de Agronomia e nos demais cursos da IES, encontra-se em 

consonância com o preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação 

científica têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior 

de ampliar e renovar o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

As ações que integram a política de pesquisa estão pautadas na promoção do 

desenvolvimento social e tecnológico da realidade regional, considerando as 

especificidades locais (saberes e práticas dos usuários do sistema agrário) e buscam 

estimular o desenvolvimento de corresponsabilidades entre gestores, docentes, 

alunos, profissionais da atenção e controle social, respeitando os princípios éticos na 

pesquisa.  

A política de pesquisa a ser implementada no Curso de Agronomia da 

UniEVANGÈLICA se assenta na percepção de que a investigação científica não é 

somente instrumento de fortalecimento do ensino, mas também, e, sobretudo, é um 

meio de renovação do conhecimento. A Instituição reconhece no desenvolvimento da 

pesquisa um valioso instrumental pedagógico. A participação em projetos de iniciação 

científica tem importante papel na formação do aluno, no despertar e aprimorar de 

qualidades que se refletem no preparo de um profissional adaptável e com suficiente 

autonomia intelectual e de conhecimento para que se ajuste sempre às necessidades 

emergentes. A realização das atividades de pesquisa no Curso de Agronomia é 

incentivada por meio de diversos mecanismos institucionais: parte do corpo docente 

possui carga horária atribuída para a realização das atividades de pesquisa 

(componentes do NDE), afora o incentivo à apresentação de produção científica e de 

resultados em eventos científicos. A UniEVANGÉLICA oferece, também, subsídios 

para viabilizar a execução dos projetos de pesquisa apresentados pelos docentes, 

subsidiando desde a disponibilização de infraestrutura para a realização da pesquisa 

até o seu apoio financeiro. Para o corpo discente, o UniEVANGÉLICA oferece bolsas 



de iniciação científica. Além das bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos podem 

ser beneficiados com bolsas destinadas por órgãos de fomento com os quais a IES 

firma convênio. Considerando que a oferta de bolsas não alcança a todos os alunos 

inscritos em projetos de pesquisa, a UniEVANGÉLICA incita a participação voluntária, 

consubstanciada em mecanismos de divulgação dos trabalhos realizados: publicação 

e apresentação em eventos científicos. A pesquisa e a iniciação científica devem ser 

desenvolvidas no âmbito do curso ou programa, ao qual estão vinculados os 

professores, ficando sob a coordenação imediata do Núcleo de Estágio, com 

colaboração da Coordenação do Curso. A política geral de pesquisa na instituição 

segue as seguintes diretrizes: 

• Priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; 

• Priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

• Garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação adequada, 

individual e continuada; 

• Enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

• Adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições 

brasileiras de fomento à pesquisa; 

• Estimular a publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito 

acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

• Estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

• Fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores 

público e privado; 

• Internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual. 

Uma das competências gerais preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

da Agronomia é a educação permanente. Neste sentido, o UniEVANGÉLICA tem 

como compromisso institucional oferecer Cursos de Pós-Graduação lato sensu nas 

áreas de Educação Superior, visando contribuir com as interfaces das políticas 



institucionais de ensino e pesquisa, assim como na formação continuada dos 

egressos do Curso de Graduação, bem como possibilitar a integração desses dois 

níveis educacionais – Graduação e pós-graduação. 

O Núcleo de Pesquisas em Agronomia e Ciências Biológicas (NPAB) atua na 

gestão das atividades de pesquisa nos Cursos de Agronomia e Ciência Biológicas do 

Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA. Ele está ligado à Pró-reitora de 

Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação Comunitária que tem por sua vez a 

finalidade da elaboração e a execução de políticas que desenvolvam na instituição o 

ensino de pós-graduação, a pesquisa e as ações de extensão, de modo integrado 

entre si e articulado com o ensino de graduação.  

Desta forma, a pesquisa está estruturada para promover, incentivar e estimular a 

produção científica, tanto para os professores quanto para os alunos dos cursos de 

Agronomia e Ciência Biológicas. 

3.6.3 Políticas Institucionais de Extensão no Âmbito do Curso 

Articulado ao ensino, os programas de extensão visam ampliar a socialização do 

conhecimento e a intervenção consciente e sistemática da realidade através da 

discussão, reflexão e troca de saberes.  

Os eventos de extensão podem ser classificados como: projetos assistenciais, 

transversais ou longitudinais, de caráter efetivo e contínuo ao longo de cada semestre 

letivo, que podem ou não transpor de um semestre para outro, além de cursos ou 

similares e eventos científicos nas várias modalidades (seminários, simpósios, 

congressos ou similares).  

A extensão constitui um esforço adicional para interagir com a sociedade, 

podendo-se dizer ela é o elo entre a instituição e a sociedade. Os objetivos dos 

programas de extensão são: estimular a realização de atividades multi e 

interdisciplinares na instituição e na sua relação com a sociedade; promover 

programas e projetos que visem melhorar a qualidade do ensino na instituição; 

desenvolver projetos e atividades de educação ambiental, saneamento básico; 

possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência de 

conhecimento.  



Qualquer tipo de projeto de extensão pode ser inerente aos planos de ensino, 

desde que atenda a ementa e os objetivos propostos para o semestre, propiciando o 

desenvolvimento de competências e habilidades previstas para disciplina. 

A atuação do acadêmico na organização, bem como sua participação em eventos 

previstos nos planos de cursos pode ser contabilizada na carga horária de cada 

disciplina envolvida, incidindo indispensavelmente em monitoração criteriosa da 

frequência pelo professor responsável. Neste caso, este tipo de estratégia deve estar 

prevista no cronograma da disciplina, que deve ser de conhecimento da coordenação 

pedagógica do curso para devida autorização e lançamento em diário de classe.  

Além disso, todas essas atividades de extensão devem ser precedidas por 

projetos registrados em formulários padrão do departamento de Pesquisa e Extensão 

do Centro Universitário. 

A instituição fomenta uma série de programas de extensão, a saber: 

• Programa Permanente de Formação na Área de Tecnologia da Informação 

• Programa Permanente para a Promoção dos Direitos Humanos  

• Programa Permanente de Educação Continuada 

• Programa Permanente de Alfabetização de Jovens e Adultos 

• Programa Permanente da Universidade da Terceira Idade (UNIATI) 

• Programa Permanente de Atendimento ao Deficiente 

• Programa Permanente de Atendimento à Mulher 

• Programa Permanente de Apoio e Desenvolvimento de Ações para a 

Promoção Social 

• Programa Permanente de Atendimento na Área da Saúde 

• Centro de Línguas 

3.6.4 Atividades de ensino e sua articulação com a pesquisa e a extensão 

O ensino, na UniEVANGÉLICA, tem como pressuposto a relação dialógica, que 

se apresenta como promotora da relação horizontal de respeito mútuo entre professor 



e aluno. Não se permite mais o ensino enciclopedista, onde o professor aparece como 

o único doador de conhecimento ao estudante.  

Sendo assim, o ensino na UniEVANGÉLICA é baseado no contato do estudante 

com o mundo, com o conhecimento, refletindo sobre ele, reformulando-o, 

ressignificando-o, pois o mundo e o conhecimento são dinâmicos e mutáveis, não 

estão prontos e requerem a reconstrução diuturna da sociedade. Busca deste modo, 

a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tendo em vista 

promover a formação acadêmica de forma contextualizada, a partir de análise e 

interpretação de fenômenos sociais e naturais, abordados com adequação científica e 

incorporando o hábito de investigação com rigor metodológico. 

A IES entende que a capacidade de criar e trabalhar com o conhecimento pode 

garantir o desenvolvimento de uma instituição educativa, como também de um país 

de forma sustentável e soberana. Por isso, educar pessoas que saibam criar e 

trabalhar o conhecimento é fundamental para uma nação. É dessa relação com o 

saber que se formam cidadãos críticos, autores, reflexivos, criativos. Um saber que é 

assim construído percebe melhor a necessidade de transformar o mundo para que ele 

seja melhor para um maior número de pessoas. O profissional formado nessa 

concepção de mundo, de homem, de educação e de ensino compreende melhor a 

responsabilidade social de sua profissão num país ainda tão carente de formados em 

nível superior. Enfim, é um profissional que é sensível aos problemas que a 

sociedade enfrenta. 

A atividade de ensino no curso está compatibilizada com o contexto local da IES, 

com os desenvolvimentos científicos e tecnológicos e com os aspectos normativos e 

legais.  

Através de parcerias com a comunidade, a IES poderá selecionar questões como 

foco de estudos e pesquisas, envolvendo esforços conjuntos e sistemáticos de 

docentes e discentes. Estes estudos poderão evidenciar tópicos das disciplinas, 

subsidiando atividades de ensino, ao mesmo tempo em que podem ser alvos de 

investigações científicas mais refinadas, gerando trabalhos acadêmicos, debates e 

apresentações em congressos. 



A articulação ensino, pesquisa e extensão, também poderão ocorrer através de 

tópicos de interesse de docentes, trazidos para o ambiente acadêmico como tópicos 

de pesquisa. Tais assuntos devem estar contextualizados com a realidade local, 

podendo ser tratados dentro da Agronomia a partir dos recursos pedagógicos locais, 

evidenciando a importância da ciência em questão para o progresso e 

desenvolvimento. 

Outra possibilidade de articulação consiste na atuação a partir de parcerias com 

unidades externas (empresas, órgãos públicos, etc.) ou internas (departamentos 

institucionais), de forma a desenvolver trabalhos de consultoria, de assistência 

técnica, ou compor núcleos de interdisciplinaridade.  

Qualquer atividade de pesquisa, ensino ou extensão ocorrerá a partir de um Plano 

de Trabalho, que deverá ser aprovado pela IES e acompanhado pelo coordenador do 

curso. Este plano deverá conter todos os dados do projeto, todos os objetivos, a 

metodologia, o cronograma físico-financeiro, os patrocinadores, os empenhos e os 

resultados pretendidos. 

A busca da articulação do ensino, com atividades de pesquisa e extensão define 

para o curso uma abordagem metodológica comprometida com a interdisciplinaridade, 

com o desenvolvimento do espírito científico, com a visão crítica da realidade local e 

regional, e autonomia intelectual do aluno. 

3.7 Metodologias de ensino 

 A metodologia de ensino utilizada no curso valoriza a participação do aluno como 

sujeito ativo e centro do processo de ensino-aprendizagem, em que a dimensão 

humanista seja parceira direta da dimensão técnica para a realização de uma 

proposta real de ensino, formando empreendedores conscientes da realidade social e 

capacitados a promover mudanças que valorizem e dignifiquem a vida humana. São 

incluídas atividades práticas permanentes nos setores de produção e laboratórios 

existentes na área experimental. Estas atividades voluntárias estão disponíveis e são 

iniciadas desde o segundo período até o penúltimo período de permanência do aluno 

na Universidade, seguindo cronologia de atividades elaboradas pelo Professor 

responsável pelas respectivas disciplinas de acordo com o processo de aprendizado 

do aluno, de modo que este aprenda fazer. Desse modo, o aluno iniciará aprendendo 



as atividades básicas dos diversos processos até as atividades de recomendações 

técnicas do referido setor. 

Todas as disciplinas profissionalizantes oferecem oportunidade para que alunos 

de períodos mais adiantados monitorem e orientem alunos dos períodos anteriores, 

bem como alunos que serão orientados pelo professor da disciplina, criando em sua 

formação o trabalho em equipe, onde cada um terá a sua importância e relevância no 

processo. Assim, os alunos poderão aprender a ser e a conviver.  

Para se materializar os propósitos almejados nos objetivos do curso, a articulação 

nas atividades de ensino, pesquisa e extensão estarão presentes nas ações a serem 

desenvolvidas pelos alunos em sala ou extrassala e no campo utilizando-se dos 

seguintes procedimentos metodológicos: 

- leitura, resenhas, trabalhos monográficos para familiarizar os alunos a produção 

científica da área; 

- atividades de observação, com registro sistemático das práticas que ocorrem no 

campo da agricultura e da pecuária, na área experimental da instituição e/ou das 

parcerias, bem como nas visitas a empresas, ou da investigação particular das 

práticas agrícolas que ocorrem no meio rural; 

- relatos destas atividades a serem apresentados em seminários, para a 

discussão e apreciação crítica, com a elaboração dos resumos e das conclusões; 

- elaboração de projetos de iniciação científica, de atividades de extensão, por 

meio de ações que articulem o curso com as empresas e a comunidade; 

- realização de atividades de estágio curricular supervisionado, das atividades 

complementares, dos estudos de casos, e do TCC; 

- produção e participação na organização de eventos agrícolas, dias de campo, 

eventos promovidos pelas empresas do setor agropecuário e demais participações 

em atividades da comunidade rural, tanto de cunho agropastoril específico, como de 

cunho social. 



3.7.1 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo de 

ensino e aprendizagem. 

As Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs estão presentes em 

diversos momentos no processo de ensino-aprendizagem do Curso de Agronomia, 

bem como na própria estrutura da IES, por considerar que estas tecnologias agilizam 

a troca de informações entre usuários de diversos níveis, facilitando a comunicação e 

auxiliando no processo de ensino-aprendizagem. As TICs são: 

- Recursos multimídia (datashow, caixas de som) nas salas de aula para ministrar 

conteúdos teóricos; 

- Aulas práticas em laboratórios com computadores onde: 

- Tem-se programas específicos para as disciplinas dos cursos, acesso aos 

softwares ArcGIS, Licenças LAB Kit PAC ARC INFO, Licenças LAB Kit SPATIAL 

ANALYST e Licenças LAB Kit SURVEY ANALYST; 

- Uso de softwares do programa acadêmico da Microsoft – DreamSpark Premium; 

- Rede mundial de computadores (internet) para realizar pesquisas (aula prática, 

envolvendo estudos de casos); entre outros. 

- Sistema Acadêmico Lyceum - uma plataforma de gestão e controle acadêmico, 

que possibilita aos professores anexarem materiais virtuais, tais como planilhas, 

arquivos de texto, mensagens, imagens, links, etc., para acesso direto pelo aluno. 

Além disso, o sistema lyceum permite a comunicação entre professores e alunos, a 

visualização de histogramas de notas, lançamento de notas, geração de boletos, 

consultas sobre dados financeiros, dentre outros.  

- Canais de comunicação entre aluno x IES, por meio das redes sociais (Twitter e 

Facebook) e por meio de links na página principal da IES (www.unievangelica.edu.br), 

intitulados como: Fale com o Reitor, Fale com o Presidente e Ouvidoria. 

3.7.2 Material didático institucional (cursos na modalidade EAD e cursos 

presenciais que contemplam no PPC) 

O material didático tem importância fundamental para quem estuda sem o apoio 

presencial de um professor. É importante ressaltar que, ao nos referirmos a material 



didático, estamos considerando uma diversidade de meios tecnológicos que podem 

ser utilizados na promoção da aprendizagem. Isso leva a uma miríade de objetos de 

aprendizagem que ultrapassam os limites do texto didático impresso. 

A concepção de aprendizagem nos nossos materiais didáticos incorporam 

contextos afetivos, sociais e culturais, expondo os alunos às situações desafiadoras e 

que incentivem atitudes proativas na resolução de problemas no ambiente acadêmico 

e profissional. Concomitantemente, os conteúdos apresentados nos nossos materiais 

didáticos para EAD estão alinhados com as diretrizes do MEC e com os documentos 

institucionais adequando-se aos contextos contemporâneos e acompanhando as 

transformações sociais. Pensando na formação crítica do aluno, o material didático foi 

projetado a partir dos objetivos de aprendizagem que variam conforme o componente 

curricular e temas abordados.  

A elaboração dos materiais didáticos é realizada por uma equipe multidisciplinar 

da Diretoria de Educação a Distância, composta por professor autor, designer 

educacional, designer gráfico e programador. Assim, os materiais didáticos são 

convidativos e com linguagem adequada ao perfil discente, oferecendo atividades 

relevantes e contextualizadas, além de propiciar a troca de experiências e a interação 

social. 

Dessa maneira, o material didático institucional para as disciplinas EAD é 

composto pelos seguintes elementos:  

1. Caderno de Conteúdo – material didático que atende à proposta curricular de 

cada disciplina do curso. O conteúdo é estruturado de forma dialógica, 

conferindo autonomia de aprendizado e oportunidade de autoavaliação ao 

estudante. O aluno pode fazer download do caderno conteúdo e  imprimir.   

2. Vídeoaulas – os vídeos são produzidos no estúdio da Diretoria de EAD e são 

disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem. O material gravado, tem 

seu conteúdo produzido pelos professores de cada disciplina, com a finalidade 

de potencializar as aulas on-line de maneira criativa e lúdica.  

3. Objetos de aprendizagem (Webaulas, Flash, Power Point e outros) – 

conteúdos digitais contendo ilustrações e animações. Os objetos de 



aprendizagem são disponibilizados no ambiente virtual de aprendizagem em 

formato de vídeo, animação, imagem e textos. 

4. Biblioteca virtual – acervo das maiores editoras de livros acadêmicos do 

Brasil que oferece uma plataforma prática e inovadora para acesso a um 

conteúdo técnico e científico de qualidade pela internet. 

 

O material didático institucional disponibilizado aos estudantes permite a plena 

realização da formação definida no PPC do curso, atendendo ao perfil do egresso e 

às diretrizes curriculares. Além disso, oferece condição de utilização por pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida, com autonomia total ou assistida. 

Acessibilidade 

A UniEVANGÉLICA dispõe de um Núcleo de Acessibilidade com sala de apoio 

equipada com teclado Braile, impressora Braille acoplada ao computador (recursos de 

informática acessível), tradutor e intérprete de LIBRAS, sistema de síntese de voz, 

gravador e fotocopiadora que amplie textos, software de ampliação de tela, 

equipamento para ampliação de textos para atendimento a aluno com visão 

subnormal, lupas, réguas de leitura, scanner acoplado a computador, material didático 

em formato impresso acessível, material didático digital acessível, material 

pedagógico tátil. O Núcleo de Acessibilidade propõe um plano de aquisição gradual 

de acervo bibliográfico em Braille e de fitas sonoras para uso didático. 

Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes (cursos na 

modalidade EAD)  

 Para que se tenha o aluno como centro do processo educacional, garantindo a 

qualidade esperada de um componente curricular ofertado na modalidade EAD, a 

comunicação da UniEVANGÉLICA foi estabelecida com a proposta de propiciar 

interatividade entre todos os seus atores: alunos, professores, tutores mediadores, 

coordenação de curso, direção de EAD e  equipe técnica administrativa. Outra 

característica presente, na comunicação da EAD da UniEVANGÉLICA, é a 

preocupação com a composição de diferentes canais de comunicação em via dupla.  

Compõem a comunicação da UniEVANGÉLICA | EAD:  



Equipe de Atendimento: composta por um grupo de profissionais capacitados 

para atender aos alunos, sanando suas dúvidas sobre acesso e suporte técnico.  

Recursos Utilizados: telefone (62-3310-6730), chat, correio eletrônico 

(ead@unievangelica.edu.br) e formulário “Fale Conosco” disponível no site 

UniEVANGÉLICA | EAD. 

Tutores Mediadores: realizam a tarefa de acompanhamento dos alunos em suas 

atividades do cotidiano acadêmico, por meio da mediação pedagógica no ambiente 

virtual de aprendizagem e de atendimento presencial por agendamento. 

Recursos Utilizados: Ambiente Virtual de Aprendizagem e telefone. 

Professores: cumprem carga horária na Diretoria de EaD. Reúnem-se com os 

tutores para feedback e orientações, e interagem com os alunos por meio de 

mensagens ou de fórum. 

Diretor de Curso: O Diretor de Curso está disponível para atendimento on-line e 

presencial aos alunos, professores e tutores, fortalecendo o processo de 

comunicação e interação. 

Recursos Utilizados: telefone, correio eletrônico e atendimento presencial. 

 

Atividades de tutoria (cursos em EAD e presenciais que ofertam até 20% da 

carga horária total na modalidade a distância, conforme Portaria nº 4.059, de 

10/12/2004)  

O tutor mediador atua junto aos acadêmicos sob a orientação e supervisão da 

equipe pedagógica da EAD como mediador e facilitador da aprendizagem. O tutor 

mediador das disciplinas EAD é contratado com carga horária de 22 ou 44 horas 

semanais.  Esse modelo de tutoria virtual possibilita acompanhamento contínuo e 

efetivo da aprendizagem dos discentes.  

O tutor mediador, no exercício da função não docente, participa ativamente da 

prática pedagógica. É um profissional graduado na área do curso e com pós-

graduação lato sensu na área ou em Educação a Distância, devidamente capacitado 



para o uso das TICs. Sua atuação acontece a partir da IES e, por meio do ambiente 

virtual de aprendizagem, medeia o processo pedagógico. 

 

Atividades do tutor mediador 

1. Administrativa e organizacional: 

 Organizar a sala de aula dentro do ambiente virtual de aprendizagem. 

 Acompanhar o aprendizado dos alunos. 

 Coordenar o tempo para o acesso ao material e a realização das atividades. 

 Auxiliar os professores nas atividades que se fizerem necessárias para o bom 

andamento dos cursos. 

 

2. Social: 

 Interagir com os alunos e professores via mensagem, telefone e ambiente 

virtual de aprendizagem, oferecendo: orientações quanto a leituras, discussões 

sobre questões apresentadas no ambiente virtual de aprendizagem, síntese de 

debates, avisos diversos e outros. 

 Orientar quanto a comportamentos adequados ao ambiente virtual de 

aprendizagem, incluindo políticas contra plágio. 

 Fornecer feedback aos alunos e professores. 

 

3. Tecnológica: 

 Auxiliar os alunos na interpretação do material visual e multimídia. 

 Auxiliar os alunos em dificuldades com o uso dos recursos didático-

pedagógicos disponibilizados on-line. 

 

4. Pedagógica 

 Esclarecer dúvidas e questionamentos de alunos e professores por meio dos 

canais institucionais. 

 Promover espaços de construção coletiva de conhecimento. 

 Assistir o professor nos processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 



 Registrar, no ambiente virtual de aprendizagem, as notas referentes ao 

desempenho dos alunos em atividades on-line e presenciais. 

3.8 Avaliação dos processos de ensino-aprendizagem 

O processo de avaliação contínua permite avaliar as competências requeridas 

pelo curso, aferindo também a importância do caráter inter e multidisciplinar das 

ações didáticas e pedagogicamente estruturadas no curso de Agronomia. Para tal são 

utilizados como instrumentos avaliativos provas discursivas, objetivas, trabalhos 

práticos, estudos dirigidos, relatórios e outros que se caracterizem pela construção do 

conhecimento como: realização de projetos, estudos de caso, participação em 

atividades de simulação pertinentes à ação do Engenheiro Agrônomo, apresentação 

de seminários, resolução de problemas identificados num dado contexto, entre outros. 

Assim, o que se pretende não é só avaliar o conhecimento adquirido, mas, 

sobretudo, a capacidade de agregá-los em busca de outros conhecimentos 

direcionando à interdisciplinaridade.  Os resultados obtidos através dos vários 

instrumentos de avaliação são traduzidos em notas de 0 a 100 (zero a cem) pontos.. 

O aluno que obtiver a média das notas (1ª, 2ª e 3ª Verificação da Aprendizagem) igual 

ou superior a 60 (setenta) pontos é aprovado na referida disciplina. O aluno cuja 

média final não atinge 60 (sessenta) ficará retido na disciplina, devendo cursá-la 

novamente, conforme regimento interno. 

3.9. Programas de Nivelamento 

O nivelamento é feito pela Assessoria de Nivelamento, Comunicação e 

Acompanhamento de Egresso ligado à Pró-Reitoria Acadêmica e constitui um tipo de 

apoio pedagógico voltado para homogeneizar o conhecimento de um determinado 

conteúdo referente área de formação e pode acontecer de forma diferenciada antes 

de uma determinada etapa de estudos ou em resposta ao baixo desempenho 

acadêmico. 

Há de ressaltar que as atividades de nivelamento podem estar voltadas para 

atualização sobre assuntos específicos e contextuais, tais como mudanças de 

políticas norteadoras da prática profissional ou educacional. Tais atividades podem 

ser preparatórias para atuação em determinadas situações, tais como: eventos de 



extensão universitária ou de pesquisa, bem como intrínsecas ao ensino formal e 

informal.  

Existem também alguns projetos institucionais específicos para sanar deficiências 

registradas no desempenho do ingressante dos cursos, particularmente o nivelamento 

de língua portuguesa, matemática e biologia geral. 

O curso de Agronomia, visando melhorar a efetividade das ações de nivelamento 

no âmbito do curso, e ainda, cumprir com sua missão educacional de oportunizar uma 

aprendizagem significativa e efetiva aos seus alunos, orienta os docentes do curso a 

desenvolverem atividades de acompanhamento em parceria com a coordenação 

pedagógica, em referência dos conteúdos, permitindo, sempre que necessário, que os 

alunos resgatem o processo de aprendizagem. 

Os alunos ainda têm à sua disposição, a fim de facilitar as suas atividades 

acadêmicas, alguns instrumentos, como: o sistema acadêmico Lyceum; CDs, DVDs e 

Softwares disponibilizados na biblioteca central como suporte às aulas dos 

professores; canais de comunicação entre o aluno e a IES, como o Fale com o Reitor, 

Fale com o Presidente e Ouvidoria; comunicação entre o aluno e a IES e entre a 

comunidade e a IES, por meio das redes sociais. 

3.10 Estágio Curricular Supervisionado  

De acordo com o Decreto no 87.497, de 18 de agosto de 1982, artigos 2º e 3º, 

considera-se como Estágio Curricular Supervisionado as atividades de aprendizagem 

social, profissional e cultural, proporcionadas ao estudante pela participação em 

situações reais de vida e trabalho realizadas na comunidade em geral ou junto a 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, sob responsabilidade e coordenação 

da instituição de ensino. 

O Estágio Supervisionado permite ao aluno, por meio da vivência profissional, o 

efetivo exercício da construção do conhecimento abrangendo seus aspectos técnicos, 

culturais, científicos, éticos e humanos. É um período de permanência, absorção, 

elaboração e re-elaboração do conhecimento em ambiente real de trabalho com a 

finalidade de vislumbrar possibilidades e desafios, visando à consolidação e a 

articulação das competências estabelecidas para o curso de Agronomia, sendo: 



Estágio Supervisionado Obrigatório I; Estágio Supervisionado Obrigatório II; e Estágio 

Supervisionado Obrigatório III. 

Cada Estágio Supervisionado propõe desenvolver competências e habilidades 

específicas relativas às próprias fases do desenvolvimento acadêmico dentro do 

curso. No primeiro a perspectiva é de que o acadêmico possa desenvolver a 

habilidade de observação geral de práticas e culturas, chegando à competência de 

expressão via relatório técnico-científico. No segundo propõe-se que o acadêmico 

comece o processo de definição de pesquisa a partir de possibilidades de 

participação em experimentos orientados, de forma a fazer reflexo disso tanto no seu 

relatório técnico-científico quanto na produção de seu projeto de pesquisa, 

desenvolvido na disciplina específica. No terceiro, o acadêmico é orientado a dar 

continuidade ao desenvolvimento do experimento iniciado, motivo pelo qual o estágio 

II se torna pré-requisito considerando a condição de que neste momento anterior o 

acadêmico toma definições desta natureza para a construção de sua produção 

científica concluída no Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

O Estágio Supervisionado realizado em instituições privadas ou públicas e 

organizações sociais, são devidamente conveniadas com a UniEVANGÉLICA, Curso 

de Agronomia, apresentando condições de proporcionar experiências na área de 

formação do discente. Este estágio poderá ser realizado em até três etapas, a partir 

do oitavo período com duração total de 200 horas/aula, conforme descrito 

anteriormente e será supervisionado pelo professor supervisor de estágio do curso de 

Agronomia. 

Os convênios e parcerias encontram-se em arquivos na pasta documental no 

âmbito do curso.  

 3.11 Atividades Práticas de Ensino 

As atividades práticas permanentes são oferecidas aos setores de produção e 

laboratórios existentes na Área Experimental. Estas atividades estão disponíveis e 

são iniciadas desde o primeiro período à finalização do curso, período de 

permanência do aluno na Universidade, seguindo cronologia de atividades elaboradas 

pelo Professor responsável pelas respectivas disciplinas de acordo com o processo 

de aprendizado do aluno, de modo que este alie teoria e prática.  



As disciplinas profissionalizantes oferecem oportunidade para que alunos de 

períodos já cursados monitorem e orientem alunos dos períodos anteriores, bem 

como alunos que serão orientados pelo professor da disciplina, criando em sua 

formação o trabalho em equipe, onde cada um terá a sua importância e relevância no 

processo.  

3.12 Atividades Complementares (desde que previstas nas DCNs e/ou na 

matriz curricular do curso)  

Compreendem um mínimo de 120 horas/aula, são implementadas durante todo o 

Curso de Graduação em Agronomia utilizando-se de mecanismos que possam 

subsidiar o melhor aproveitamento do aprendizado pelo discente, por meio de estudos 

e práticas independentes, sejam elas presenciais e/ou à distância. 

As Atividades Complementares possibilitam a avaliação de habilidades e 

competências do aluno, inclusive adquiridas fora do ambiente escolar, hipóteses em 

que o aluno poderá ampliar enriquecer e incrementar o seu currículo com 

experimentos e vivências acadêmicas, internos ou externos ao curso. Assim, se 

destinam a estimular a prática de estudos independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, de permanente e contextualizada atualização profissional 

específica, sobretudo nas relações com o mundo do trabalho, estabelecidas ao longo 

do curso, notadamente integrando-as às diversas peculiaridades regionais e culturais. 

Nesse sentido, tais atividades, incluem projetos de pesquisa, monitoria, iniciação 

científica, projetos de extensão, seminários, simpósios, congressos, conferências, 

atividades artístico-culturais, além de disciplinas oferecidas por outras instituições de 

ensino, ainda que esses conteúdos não estejam previstos no currículo pleno de uma 

determinada instituição mas nele podem ser aproveitados porque circulam em um 

mesmo currículo, de forma interdisciplinar, e se integram com os demais conteúdos 

realizados. 

Atividades de ensino: são fundamentais, ainda, para complementar os conteúdos 

não previstos nos ementários das disciplinas constantes na matriz curricular do curso. 

Tais atividades abrangem cursos, como participante ou ministrante, na área de 

engenharia ou afins. A comprovação da atividade é por meio de certificado ou 

controle de frequência pelo departamento do curso.  



Atividades de extensão: são importantes, pois permitem, principalmente, o 

desenvolvimento de habilidades comportamentais, políticas e sociais para consolidar 

o perfil do egresso proposto pelo curso. Tais atividades abrangem atividades de 

extensão, estágios e outros. As atividades de extensão, sob orientação docente, 

também proporcionam práticas em situações reais de trabalho. As metodologias 

adotadas contribuem para a identificação e o desenvolvimento das potencialidades do 

educando e para a sua formação integral. Essas atividades são certificadas e 

registradas para fins de controle e registro acadêmico.   

Atividades científicas: servem de base para estimular o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, assim como para incentivar a prática do pensamento científico e 

a relação direta com o ensino. A instituição dispõe de programas de pesquisa com 

bolsas de iniciação científica (PIBIC, PBIC, PVIC).   

Atividades artístico-culturais: são importantes, no sentido de estimular o 

desenvolvimento sociocultural, estabelecendo condições para posicionar o 

pensamento científico em relação ao meio em que está inserido. 

As formas de certificação e registro das atividades estão previstas no 

Regulamento de Atividades Complementares. 

3.13 Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) (desde que previsto nas DCNs 

e/ou na matriz curricular do curso) 

O desenvolvimento do TCC decorre como consequência de um processo 

desenvolvido durante todo o curso, tomando como foco de exercício para a 

construção deste, as disciplinas de estágio supervisionado, projeto de pesquisa e, 

especificamente, o TCC, desenvolvido individualmente. 

A disciplina TCC do currículo do Curso de Agronomia está disposta tomando 

como base, o aspecto vivencial desenvolvido através das experiências decorrentes 

dos estágios, bem como da reflexão e construção do projeto de pesquisa, o TCC tem 

a orientação de um Professor do quadro docente do Curso de Agronomia e é 

supervisionada pelo Coordenador da disciplina de TCC. Professores/Pesquisadores 

de outras Instituições poderão ser co-orientadores do TCC desde que o orientador 

seja Professor do Curso de Agronomia.  



O TCC é apresentado na forma escrita e oral, através da formação de Banca 

Examinadora. Assim, será apresentado em defesa pública e o aluno deverá alcançar 

nota igual ou acima de setenta, como requisito de aprovação da disciplina. A banca 

para a apresentação oral e escrita do TCC será composta pelo professor–orientador e 

por dois outros professores e/ou pesquisadores. 

Como já mencionado, o TCC tem como finalidade principal proporcionar ao 

estudante de Agronomia a associação entre a teoria adquirida a partir do 

desenvolvimento dos conteúdos ministrados no decorrer do curso e a prática em 

pesquisa científica, contribuindo para que o mesmo identifique afinidades em relação 

às possíveis áreas de atuação profissional. 

Para a avaliação, são considerados os seguintes critérios: relevância do assunto 

para a área selecionada, abordagem criativa do tema, precisão na execução da 

pesquisa e redação, adequação aos questionamentos da banca examinadora e 

desempenho na apresentação final. 

3.14 Apoio ao Discente 

O curso demonstra a preocupação com o atendimento ao discente em seus 

diversos aspectos, voltados às políticas de atendimento constantes dos documentos 

institucionais (PDI, PPI).  No âmbito do curso é informado os programas de apoio 

extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade plena, de atividades de nivelamento 

e extracurriculares não computadas como atividades complementares e os programas 

de participação em diretórios acadêmicos e em intercâmbios nacionais e 

internacionais.  

3.14.1  Atividades de tutoria (cursos em EAD e presenciais que ofertam até 20% 

da carga horária total na modalidade a distância, conforme Portaria nº 4.059, de 

10/12/2004) 

A Coordenação Pedagógica do curso de Agronomia oferece atendimento e apoio 

aos alunos, como orientação quanto ao processo de aprendizagem, controle de 

frequência e avaliação, orientação pedagógica nas atividades escolares e 

encaminhamento, quando necessário, à Pró-Reitoria Acadêmica, à Capelania 

Universitária, ao UniATENDER (responsável pela ouvidoria institucional, acolhida aos 



calouros, programa de egressos, programa de combate a drogas), UniCUIDAR 

(orientação em saúde) e supervisão didático-pedagógica. 

As coordenações de Estágio e de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

oferecem apoio aos discentes e docentes, na elaboração e apresentação do projeto 

de conclusão de curso e no controle de frequência e avaliação das atividades de 

estágio supervisionado. Os atendimentos extraclasse são realizados para suprir as 

necessidades dos alunos, orientando-os quanto à realização de pesquisas de 

iniciação científica, estágio supervisionado, elaboração de monografia, atividades 

complementares e outros atendimentos de rotina.  

A Direção do curso de Agronomia, visando melhorar a efetividade das ações de 

nivelamento no âmbito do curso e ainda, cumprir com sua missão educacional de 

oportunizar uma aprendizagem significativa e efetiva aos seus alunos, orienta os 

docentes do curso a desenvolverem atividades de reforço dos conteúdos, permitindo, 

sempre que necessário, que os alunos resgatem o processo de aprendizagem. 

Os alunos ainda têm à sua disposição, a fim de facilitar as suas atividades 

acadêmicas, alguns instrumentos, como: o sistema acadêmico Lyceum; CDs, DVDs e 

Softwares disponibilizados na biblioteca central como suporte às aulas dos 

professores; canais de comunicação entre o aluno e a IES, como Fale com o Reitor, 

Fale com o Presidente e Ouvidoria; comunicação entre o aluno e a IES e entre a 

comunidade e a IES, por meio das redes sociais. 

3.15 Responsabilidade Social 

Responsabilidade Social da IES (contribuição à inclusão social e ao 

desenvolvimento econômico e social da região)  

A Associação Educativa Evangélica, instituição filantrópica, sediada no Município 

de Anápolis-Goiás, é mantenedora do Centro Universitário de Anápolis, da Faculdade 

Raízes, da Faculdade Evangélica de Goianésia e Colégios: Couto Magalhães de 

Anápolis; Colégio Álvaro de Melo em Ceres e Colégio Couto Magalhães em 

Goianésia. Tem como missão promover a formação acadêmica voltada para o 

desenvolvimento da integralidade do ser humano, como cidadão capaz de interferir no 

processo de melhorias sociais, e do profissional, preparado para atuar com 



competência científica, tecnológica, ética e política, comprometido com o 

desenvolvimento sustentável.  

A Associação Educativa Evangélica – AEE – atua em sintonia com sua política de 

filantropia e inclusão social oferecendo aos estudantes condições de acesso e 

permanência na educação básica e superior, com a concessão de programas de 

bolsa de estudo integral, parcial e o Financiamento Estudantil (FIES).  

O UniSOCIAL – Departamento de Filantropia e Assistência Social – é o 

departamento responsável pela gestão dos programas de bolsas como o ProUni, a 

Bolsa Filantropia, a Bolsa da OVG, juntamente com o Departamento do FIES, que 

atua na gestão do financiamento estudantil.  

No ano de 2006, a Instituição aderiu ao ProUni – Programa Universidade para 

Todos –, ofertando bolsas de estudo integrais em cursos de graduação a candidatos 

que não possuam diploma de curso superior, que apresentem renda per capita de até 

um salário mínimo e meio (bolsa integral), que tenham cursado o ensino médio em 

escola pública ou privada como bolsista integral e que tenham participado do último 

ENEM obtendo média superior a 450 pontos. Conjuntamente, o UniSOCIAL 

disponibiliza para os alunos matriculados nos cursos de graduação o programa 

próprio da Instituição – Bolsa Filantropia – com a concessão de bolsa de estudo de 

integral e parcial (50%) obedecendo os critérios estabelecidos pela Lei 11.096/2005 e 

12.101/2009, ou seja, para a bolsa integral comprovação de renda per capita familiar 

de até 1(um) Plano de Desenvolvimento Institucional 93 salário mínimo e meio e para 

bolsa parcial de (50%) comprovação de renda per capita familiar de até 3 (três) 

salários mínimos.  

Em convênio com o Governo do Estado de Goiás, disponibiliza a Bolsa 

Universitária OVG de acordo com os regulamentos e critérios estabelecidos pela 

Organização das Voluntárias de Goiás, entidade que atua na gestão do programa de 

bolsas de estudo do governo estadual. Em contrapartida, o aluno presta serviço 

voluntário em instituições governamentais e não governamentais, de acordo com sua 

área de formação.  

Em parceria também com o MEC/FNDE, disponibiliza para os alunos o FIES – 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior –, como um Programa destinado a 



financiar estudantes de cursos de graduação regularmente matriculados em IES não 

gratuitas e cadastradas no programa, em cursos com avaliação positiva no SINAES – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, oferecendo financiamento de 

até 100% do custo das mensalidades e com juros de 3,4% ao ano.  

Estes programas possibilitam o ingresso e a permanência nas unidades de ensino 

da AEE a crianças, jovens e adultos que, na sua maioria, jamais teriam a chance de 

se tornarem membros ativos de tal instituição e, com isso, mudarem sua história de 

vida. Por meio destes programas, a AEE se apresenta como agente de emancipação 

social que promove a cidadania, os direitos sociais e humanos, visando o ser social 

como aquele que requer transformações profundas nas relações socioeconômicas 

atuais, e como isso se inicia pela garantia do exercício da cidadania, no seu conceito 

mais elementar, o da garantia dos direitos constitucionais.  

Desta forma, podemos dizer que a responsabilidade social da Instituição promove 

a prática comprometida por meio do desempenho de sua missão, que tem como 

valores a competência, o profissionalismo e o trabalho participativo, norteando suas 

ações por princípios éticos, morais e cristãos.  

A UniEVANGÉLICA trabalha, em seus diferentes cursos, com uma série de 

atividades na realização de ações que visam dar visibilidade ao contato com a 

comunidade interna e externa. Algumas ações ocorrem dentro de uma política e 

calendário geral da Instituição, entre as quais destacamos:  

 

 

Diversidade  

Fórum África: Projeto que visa motivar os alunos africanos que estudam no Brasil 

a continuarem pensando em seu país de origem. Visa, ainda, incentivá-los a fazer 

diferença substancial quando retornarem aos seus países de origem. São realizadas 

palestras sobre temas como responsabilidade social, noite cultural com danças típicas 

africanas, oficinas diversas de Plano de Desenvolvimento Institucional 94 linguística, 

artes, dentre outras. Na última edição, realizada em 2013, mais de uma dezena de 



embaixadores participaram do evento e trataram das relações econômicas e culturais 

Brasil/África.  

Noite Nipo-Brasileira: Noite de apresentação cultural, palestras e oportunidades 

de intercâmbio estudantil com foco no Japão. Representantes do Centro Universitário 

e representantes de instituições educacionais japonesas podem dialogar e viabilizar 

parcerias mútuas.  

Seminário sobre Povos Indígenas: Encontro que já teve duas edições e terá 

continuidade no período de 2014 a 2018. O evento tem por objetivo discutir a inserção 

do índio no sistema educacional orientado pelo MEC, pensando sobre o 

desenvolvimento integral do indígena.  

Projeto UniEVANGÉLICA Cidadã Itinerante: Docentes, discentes e corpo técnico 

administrativo vão à Amazônia e sertão do Brasil a fim de participarem com a 

comunidade local de seu desenvolvimento. Desta forma, ações de educação, saúde, 

pesquisa e ação comunitária são realizadas nessas comunidades. Há uma ênfase no 

entendimento e na busca de soluções para as comunidades locais a partir de seu 

próprio ambiente. Em parceria com ONGs, o projeto visa à transformação das 

comunidades ribeirinhas e sertanejas por meio da sustentabilidade.  

Memória Cultural  

A comunidade acadêmica realiza palestras periódicas com o objetivo de 

apresentar a história institucional e os princípios norteadores que formaram toda sua 

cosmovisão. As palestras acontecem, também, com todo discente e docente que 

ingressa na UniEVANGÉLICA. Acontecem, também, eventos que contam a história da 

Instituição com painéis de fotografias. Existem livros escritos sobre a Instituição, os 

quais são distribuídos à comunidade acadêmica.  

Produção Artística  

Apresentações culturais são realizadas no ambiente institucional, em diversos 

eventos, em especial o ComVocação, evento com preletores renomados nacional e 

internacionalmente, que acentua princípios como: política, direitos humanos, justiça 

social. Parte deste é realizada por meio de apresentações musicais e teatrais, relatos 

de estudantes, especialmente das áreas da saúde, sobre atuação em países de 



condições sociais precárias, além de propiciar reflexão sobre princípios e valores que 

impulsionam os acadêmicos, docentes, colaboradores, corpo técnico-administrativo e 

a direção da IES a pensarem a vida de forma mais holística.  

Patrimônio Cultural  

A Instituição tem seu germe nos inícios dos anos 1920. Em 1932, começou 

oficialmente a primeira escola primária a qual, em 1939, deu origem ao colégio. Já em 

1947, iniciou-se a Associação Educativa Evangélica, mantenedora do atual Centro 

Universitário. Em 1961, vieram os primeiros cursos de nível superior. Assim, foram 

construídos os primeiros prédios na Avenida Universitária, Km 3,5, onde até hoje 

funcionam as instalações do Centro Universitário. O prédio do Colégio Plano de 
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histórico e cultural. Há, ainda, um projeto de construir um museu de línguas e culturas 

no Centro Universitário de Anápolis.  

Meio Ambiente  

A Instituição, por meio do Programa de Pós-Graduação em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente (Mestrado em Ciências Ambientais) realiza, anualmente, 

durante a Semana do Meio Ambiente, o Seminário Cultura e Natureza no Cerrado 

Goiano. A atividade vincula as expressões culturais e o debate acadêmico, buscando 

relacionar a preservação ambiental e cultura goiana na valorização do bioma Cerrado.  

Outras ações se processam constantemente no Centro Universitário de Anápolis, 

tanto no sentido como foi descrito acima, como em outros momentos como: Dia da 

Consciência Negra; Dia do Apagão, visando incentivar o abandono ao vicio do tabaco; 

inúmeras viagens em diversos níveis da liderança da Instituição à América do Norte, 

Europa, Ásia e África. São realizadas duas vezes ao ano atividades de imersão em 

inglês, francês, espanhol e Italiano, com cursos nos países das respectivas línguas e 

cursos ministrados por professores falantes nativos que vêm exclusivamente para 

temporada nesta Instituição.  

O UniATENDER, programa da Coordenadoria de Apoio ao Discente da Pró-

Reitoria Acadêmica – PROACAD, tem como objetivo primordial de suas ações a 

formação humana e profissional, fundamentada em valores éticos cristãos, e no 

desenvolvimento de competências e habilidades. Para tanto, oferece suporte técnico 



e científico eficaz a uma formação voltada para a cidadania e a responsabilidade 

social.  

Atende aos discentes e comunidade externa como parte integrante do ensino, 

além de fazer interface com a pesquisa e com a extensão. Atende à política 

institucional, e as diretrizes e recomendações do Ministério da Educação (MEC), de 

acordo com a Lei nº 10.861/04, artigo 3º.  

As ações do UniATENDER visam a orientar e apoiar o aluno no processo de 

integração à vida acadêmica, ações de extensão e intervenção social e o respectivo 

impacto em sua formação e que estimulam a melhoria do ensino, por meio da 

interdisciplinaridade didático-pedagógica.  

Entre suas ações o UniATENDER acolhe, integra e acompanha os discentes 

individualmente e/ou coletivamente por meio de: encontros, seminários, fóruns e 

reflexão sobre a formação humana e profissional, mercado de trabalho e outros 

temas.  

Possui uma política de educação inclusiva, desenvolvida por meio do Programa 

de Atenção aos Deficientes, com base na lei 7.853, de 24/10/1989, o art. 208 da 

Constituição Federal, bem como o que preconiza a LDB – Lei de Diretrizes e Bases 
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O Programa de Politica de Igualdade Racial do UniATENDER, juntamente com o 

Departamento de Relações Internacionais, oferece atendimentos, bolsa de estudos, 

auxílio moradia, promove discussões e participa de elaboração de políticas e ações 

inclusivas em vários setores da sociedade, em conformidade com o que preceitua o 

Estatuto da Igualdade Racial - Lei 12288/10 | Lei nº 12.288, de 20 de julho de 2010.  

O Programa UniVIDA desenvolve políticas de valorização da vida, como: cursos, 

pesquisas e outras ações voltadas para uma maior qualidade de vida. Participa de 

redes sociais internas e externas, integra o Conselho Municipal de Politicas Públicas 

sobre Drogas – COMAD/Anápolis-GO, tem acento como Delegado Estadual no 

Conselho de Política para Igualdade Racial. Atenção à dependência química, usuários 

e ações de prevenção ao uso indevido de substâncias psicoativas.  

São desenvolvidas as seguintes ações:  



a) Conscientização e discussão de questões de formação ética e humana, por 

meio de fóruns, seminários, palestras, campanhas (antitabagismo, caminhada 

antidrogas) etc.; 

b) Atendimento diário de usuários ou não usuários de drogas; 

c) Desenvolve ações de valorização e melhoria da qualidade de vida, em parceria 

com os cursos; 

d) Encaminhamento a profissionais clínicos, comunidades terapêuticas e outros; 

e) Exposições e campanhas que afirmem o valor da vida como a melhor forma de 

prevenção ao uso indevido de drogas; 

f) Sinalizações de locais de restrições de produtos fumígeros obedecendo à Lei 

Nº 9.294 Art. 2º; 

g) Desenvolve campanha antitabagismo e eventos ao dia Nacional e Mundial Sem 

Tabaco; 

h) Em parceria com o Projeto UniMISSÕES, atende a alunos africanos com bolsa 

integral. 

A política de internacionalização do Centro Universitário de Anápolis 

(UniEVANGÉLICA), considerando a tendência atual da globalização e sua influência 

nos vários segmentos da sociedade, é orientada pela busca de relacionamentos com 

organizações internacionais.  

Visa ao desenvolvimento de projetos voltados à internacionalização do ensino e à 

mobilidade estudantil internacional, por meio de ações educacionais, científicas e 

humanitárias, contribuindo para a formação de profissionais capazes de atuarem num 

contexto globalizado e que valorizem as relações interculturais. Plano de 
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atividades para a orientação de gestores, pesquisadores, professores e alunos nos 

protocolos necessários aos intercâmbios acadêmicos, nos níveis de graduação, pós-

graduação, além de auxiliar no domínio de outras línguas, buscando parcerias 

estratégicas para a realização de pesquisas ou ações de extensão em ambientes 

internacionais (projetos humanitários).  



O programa de internacionalização está sendo implantado de forma gradual, 

iniciando com projetos específicos, como intercâmbios de curto prazo e ampliando 

sua ação à medida em que experiências são adquiridas. Busca a construção de 

relacionamentos que possibilitem enviar alunos da IES para o exterior, bem como 

criar estruturas internas para receber alunos de IES estrangeiras. O intercâmbio (ida e 

vinda) tem como foco central atividades de ensino, pesquisa e extensão, sendo que 

os diálogos podem ser realizados em língua inglesa e/ou português.  

O Programa estabelece, como processo integralizador, a inserção da dimensão 

internacional e intercultural em toda dinâmica do ensino, da pesquisa e da extensão, 

de maneira que o engajamento com a internacionalização seja um compromisso do 

conjunto da UniEVANGÉLICA (gestores, professores, alunos, e colaboradores), 

constituindo, este processo, um diferencial de sua marca.  

Criado pela Portaria nº. 051, de 16 de novembro de 2013, da Presidência da AEE, 

o Núcleo de Assuntos Internacionais (NAI) é subordinado diretamente à Reitoria, para 

assessoramento especializado e atua de forma integrada com as Pró-Reitorias, 

coordenações, direções de cursos e setores administrativos, no desenvolvimento dos 

diversos projetos de internacionalização, considerando o ensino, a pesquisa e a 

extensão, na consecução dos objetivos acadêmicos, científicos, culturais e 

confessionais.  

O Núcleo de Assuntos Internacionais é composto de três coordenações internas: 

uma de gestão, uma acadêmica e uma de projetos humanitários.  

Os recursos para o desenvolvimento das atividades são providos pelo 

recolhimento de taxas de participação, verbas institucionais da AEE, verbas 

governamentais de instituições de fomento e de outras organizações parceiras, além 

das contrapartidas.  

Objetivo geral:  

Implementar a internacionalização na cultura e na estratégia organizacional da 

UniEVANGÉLICA, em seus processos de ensino, pesquisa e extensão, 

desenvolvendo atividades internacionais como forma de ampliar suas ações culturais, 

educacionais, científicas e humanitárias.  



Objetivos específicos:  

a) Gerenciar o programa de internacionalização da UniEVANGÉLICA, seu 

relacionamento com organizações internacionais, bem como a interação com os 

demais setores institucionais.  
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c) Desenvolver e coordenar o programa de mobilidade estudantil e participar no 

desenvolvimento dos projetos acadêmicos com desdobramentos internacionais.  

d) Desenvolver e coordenar os projetos humanitários internacionais de caráter 

cultural, social e confessional.  

Ações Realizadas 2011-2013:  

1) Visitas a universidades internacionais com o objetivo de conhecer programas 

de internacionalização e desenvolver contatos para parcerias (Estados Unidos, China, 

Índia, Indonésia); 

2) Participação em eventos internacionais sobre internacionalização do ensino 

superior (Estados Unidos e Turquia); 

3) Participação em eventos nacionais sobre internacionalização (Brasília, São 

Paulo); 

4) Visitas a embaixadas (Estados Unidos, Inglaterra, Indonésia, Filipinas); 

5) Recebimento de comitivas internacionais (Estados Unidos, Japão, Canadá); 

6) Promoção de eventos acadêmicos de caráter internacional (palestras, 

encontros, mesas redondas); 

7) Assinaturas de 12 convênios internacionais; 

8) Divulgação interna do programa de internacionalização, feita em salas de aula 

e em eventos (International Day); 

9) Processo de seleção, recebimento e apoio a alunos estrangeiros (8 africanos); 

10) Apoio à Secretaria Geral da Pós-graduação em Sociedade, Tecnologia e 

Meio Ambiente na tradução de documentos escolares, acadêmicos e científicos; 



11) A interação com o Centro de Línguas na coordenação dos intercâmbios 

internacionais (Estados Unidos, Espanha, França, Inglaterra); 

12) Interação com a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, Extensão e 

Ação Comunitária no acompanhamento dos alunos enviados a outros países pelo 

programa Ciências Sem Fronteiras; 

13) Assessoria para a criação do NAI.  

Ações Previstas para o Período 2014-2016:  

1) Consolidar a implantação do NAI (estrutura administrativa, regulamentação, 

critérios etc.); 

2) Dar continuidade a relacionamentos com universidades, governos e outras 

organizações internacionais; 

3) Dar continuidade aos programas de mobilidade estudantil internacional; 

4) Intensificar a divulgação do programa de internacionalização, junto à 

comunidade acadêmica, por meio de eventos acadêmicos e culturais; 
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6) Intensificar a cooperação com a Pró-Reitoria Acadêmica para o 

desenvolvimento de graduações com dupla certificação e oferta de disciplinas em 

Inglês; 

7) Desenvolver, em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa, 

Extensão e Ação Comunitária, cursos de curta duração ministrados em inglês, a 

serem disponibilizados a alunos internacionais; 

8) Estreitar o relacionamento com a Coordenação de Pesquisa (ProPPE) a fim de 

contribuir no apoio e acompanhamento dos alunos destinados ao programa Ciências 

Sem Fronteiras; 

9) Desenvolver cooperação internacional em programas de pós-graduação e a 

inserção da UniEVANGÉLICA em redes mundiais de pesquisa; 

10) Desenvolver programas de intercâmbios com fins humanitários e projetos de 

extensão em ambiente internacional; 



11) Estabelecer parcerias com igrejas, missões e outras organizações 

internacionais conectadas a projetos humanitários; 

12) Desenvolver o programa de captação de alunos internacionais, por meio de 

uma rede de representantes; 

13) Desenvolver projetos de captação de fundos junto a órgãos de fomento 

internacionais. 

3.16 Processos de avaliação do curso 

O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos da 

UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a colaboração 

e acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico. Este Núcleo integra a 

Pró-Reitoria Acadêmica e é composto pelas Coordenadorias de Planejamento, Apoio 

ao Docente e Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de 

projetos pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD. Outro aspecto 

a ser implementado que se constitui objetivo na melhoria dos projetos pedagógicos é 

a utilização dos recursos de educação a distância e uso de novas tecnologias de 

informação e comunicação. Para cumprir essa finalidade, a instituição criou o Núcleo 

de Educação à Distância - UniVIRTUAL, que coordena e oferece suporte aos 

docentes e discentes, nos diferentes cursos e programas. 

A avaliação de cada projeto é responsabilidade da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) e de cada curso, que preconiza um processo contínuo de avaliação. 

Este processo visa à flexibilidade para que possíveis equívocos sejam dirimidos 

durante o processo ou para a validação do trabalho realizado.  A avaliação interna do 

curso consiste no processo de auto-avaliação, que é contínuo, participativo, inovador 

e contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo para o autoconhecimento 

e a análise das prioridades e propostas estabelecidas em seu projeto político 

pedagógico. 

A auto-avaliação do Curso de Agronomia é realizada anualmente pela CPA, 

levando em consideração a articulação entre Projeto Pedagógico do Curso e PDI 



(articulação do projeto com a visão e missão institucional); a coerência entre o Projeto 

Pedagógico do Curso, as Diretrizes Curriculares e os Padrões de Qualidade; a 

articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da Educação Superior. 

A CPA possui regulamento próprio e conta com os seguintes órgãos de apoio: 

 SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO (SIA): o objetivo da SIA é avaliar o 

projeto pedagógico do curso, da concepção à operacionalização efetiva; planejar e 

operacionalizar os processos avaliativos no curso; coletar dados e disponibilizar 

informações do curso à CPA; elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no 

curso com pareceres e recomendações enviando-os a CPA; auxiliar nos processos de 

avaliação do curso desenvolvidos pelo Ministério da Educação; articular a avaliação 

interna do curso com as prioridades da CPA.  A SIA é presidida pelo diretor do curso, 

tendo a composição mínima de: I – um representante docente, integrante do NDE, 

eleito pelos pares; II um representante discente; III - um representante do pessoal 

técnico-administrativo.  

 A SIA tem por função elaborar o Projeto de autoavaliação do curso, definir, 

anualmente o cronograma de atividades de autoavaliação, operacionalizar as ações 

de avaliação, proceder à análise e interpretação dos dados, elaborar relatório com 

propostas de melhorias, encaminhando à CPA. O relatório da autoavaliação torna-se, 

pois, a referência para o planejamento e a promoção das melhorias. 

 SUBCOMISSÃO DE ESPECIALISTA EM AVALIAÇÃO (SEA): A SEA é um 

segmento da CPA que tem por finalidade proceder à avaliação dos projetos 

pedagógicos e das condições de funcionamento dos cursos. O setor é responsável 

pela análise das matrizes curriculares tendo em vista sua coerência com os 

dispositivos legais e institucionais. A SEA orienta, ainda,  os processos de avaliação 

externa para fins de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos. 

As ações de avaliação promovidas pela S.I.A e SEA produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA, que se incorporam ao relatório institucional, 

que recomenda as ações corretivas visando à melhoria do curso. 

O principal objetivo da autoavaliação é identificar, de forma sistemática, as 

potencialidades e fragilidades no processo de implementação do Projeto Pedagógico 

do curso e, a partir de dados confiáveis, propor as melhorias necessárias. Sendo 



assim, devem ser previstos procedimentos sistemáticos de melhorias decorrentes da 

análise dos resultados das avaliações internas (autoavaliações, avaliações da SEA) e 

externas (ENADE, CPC, avaliação in loco).  

O NDE é responsável pelo planejamento e acompanhamento dos processos de 

avaliação do curso, sendo suas atribuições elaborar e implementar o projeto de 

autoavaliação do curso. Para tanto, o NDE institui as Subcomissões Internas de 

Avaliação (SIAs) conforme as necessidades do curso, para coordenar todo o 

processo de operacionalização das avaliações internas. O fluxo das avaliações é 

definido pelo Colegiado do curso, em sintonia com o Projeto de Avaliação Institucional 

elaborado pela CPA. As avaliações do curso devem contemplar, além das dimensões 

que integram os instrumentos do MEC/INEP, os resultados do ENADE e das 

avaliações in loco. 

3.17 Articulação entre a graduação e a pós-graduação 

De acordo com o Plano Nacional de Educação, o ensino superior estabelece 

importante função para o desenvolvimento do país, das instituições e das pessoas. A 

graduação e a pós-graduação são modalidades específicas do ensino superior, 

devendo cumprir finalidades próprias e complementares.  

A Constituição Federal de 1988, por meio do artigo 207, em sua definição 

estabelece que a pesquisa, o ensino e a extensão devem andar juntos, e devem estar 

presentes no conjunto universitário. Nesse sentido verifica-se que a pesquisa, 

componente específico da pós-graduação, e o ensino, componente específico da 

graduação, devem estar articulados para permitir a mútua criatividade. Esta relação 

entre ambos os níveis é positiva, tanto para a graduação como para a pós-graduação, 

sendo que a melhoria na formação acadêmica permite estudantes mais bem 

preparados. Os cursos da pós-graduação do Centro Universitário de Anápolis tem 

apoiado o desenvolvimento do curso de graduação em Agronomia, contribuindo para 

a expansão e qualificação da pesquisa, o que pode consolidar um ambiente de 

produção acadêmica que impulsiona a interação entre trabalhos desenvolvidos na 

graduação e na pós-graduação. Os professores compartilhariam de atividades em 

níveis diferentes, o que proporcionaria o fortalecimento da pesquisa e estimularia, 

fortemente, a articulação com a graduação.  



 

4.  ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO CURSO 

4.1 Direção do Curso 

O diretor do curso João Maurício Fernandes Souza RG: 3873078                                                     

CPF: 004743611-52 é graduado em Engenharia Agrícola pela Universidade Estadual 

de Goiás - UEG, Mestre em Engenharia Agrícola pela UEG – área de concentração: 

Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental e Doutor em agronomia pela 

Universidade Federal de Goiás - UFG – área de concentração: Solo e Água. 

O Diretor do curso possui carga horária total de 40 horas semanais e, dessas, 20 

horas são dedicadas ao atendimento de alunos, docentes e comunidade acadêmica 

em geral. O Diretor também ministra duas disciplinas, totalizando 06 horas/aula: 

Irrigação e Drenagem I no 6º período e Irrigação e Drenagem II, orienta acadêmicos 

em trabalhos de conclusão de curso, estágio supervisionado, iniciação científica. É 

colaborador do Programa de Pós graduação stricto sensu - Mestrado em Sociedade, 

Tecnologia e Meio Ambiente do Centro Universtário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) 

onde coordena o Laboratório de Pesquisas Avançadas em Geoprocessamento. As 

demais horas são destinadas ao cumprimento das atividades preconizadas pelo 

Regimento Interno do Centro Universitário, conforme a seguir: gestão do corpo 

docente, discente e funcionários administrativos setoriais ao curso; coordenação de 

equipe de professores para revisão/atualização do Projeto Pedagógico do curso; 

representação do curso junto às autoridades e órgãos do Centro Universitário; 

deliberação sobre os procedimentos e relatórios oriundos da ouvidoria geral; direção, 

supervisão e fiscalização da execução das atividades programadas, bem como a 

assiduidade dos professores e demais funcionários administrativos; sugestão de 

contratação ou dispensa de pessoal docente e técnico-administrativo; aceitação e 

respeito às decisões dos órgãos colegiados, superintendências e Reitoria, zelando 

pelo bom andamento das suas atividades. Outro aspecto importante da atuação do 

Diretor do curso refere-se à gestão dos processos pedagógicos, como monitoramento 

da avaliação, principalmente cumprindo com as exigências do ENADE, 

acompanhamento do desempenho docente e demais elementos pedagógicos etc. 



Professor da Educação Superior em Nível de Pós-Graduação Stricto Sensu, Mestrado 

em Ecologia e Produção Sustentável da PUC-Goiás. 

4.1.1 Funções do Diretor do Curso 

4.1.1.1 Funções políticas 

- Representar o curso na comunidade profissional e acadêmica; 

- Liderar a equipe administrativa, docentes e discentes; 

- Estimular a equipe de trabalho para o desenvolvimento de postura proativa, 

participativa, congregativa e articuladora; 

- Representar o curso perante as instâncias superiores da Instituição; 

- Conhecer profundamente o curso, buscando o aprimoramento e o 

desenvolvimento deste, sintonizado com a responsabilidade social e as demandas da 

sociedade; 

- Responsabilizar-se pela Renovação de Reconhecimento e por avaliações feitas 

pelo MEC; 

- Representar o Curso no Conselho Acadêmico Superior (CAS), do qual é 

membro “nato”; 

- Estabelecer vínculos do curso com empresas, órgãos de classe, órgãos públicos 

e a sociedade em geral. 

4.1.1.2 Funções gerenciais  

a) Recursos Humanos 

- Definir a estrutura organizacional do curso – NDE: garantindo o máximo 

aproveitamento dos recursos humanos, de forma a assegurar o equilíbrio financeiro 

do curso; 

- Distribuir as funções docentes: aulas e demais atividades acadêmicas e do 

corpo técnico-administrativo no âmbito de seu curso, a partir de critérios que 

assegurem o melhor custo-benefício; 

- Indicar vagas e definir o perfil docente para compor o corpo docente; 



- Participar do processo avaliativo de novos docentes; 

- Monitorar, orientar, apoiar e avaliar, sistematicamente, o desempenho docente e 

do pessoal técnico administrativo, identificando potencialidades e fragilidades em seu 

desempenho; 

- Estimular a produção docente e sua participação em eventos científicos; 

- Zelar pelo ótimo desempenho dos docentes e administrativos: controlando a 

frequência e produtividade; 

- Comunicar ao pessoal docente e administrativo os resultados das avaliações e 

orientar as melhorias; 

- Estimular o bom relacionamento e o clima favorável ao desempenho da equipe; 

- Propor e/ou promover a capacitação do pessoal sob sua responsabilidade; 

- Indicar a demissão do pessoal docente e administrativo, quando necessário, 

após o devido processo de avaliação de desempenho. 

b) Infraestrutura física e tecnológica 

- Indicar as demandas referentes à infraestrutura física e tecnológica para o curso, 

observando as necessidades de sua implantação ou de atualização; 

- Supervisionar a utilização das instalações físicas, laboratórios e equipamentos 

do Curso, requerendo aos setores competentes a devida manutenção; 

- Indicar a aquisição de livros, materiais especiais e assinatura de periódicos 

necessários ao desenvolvimento do Curso, propondo sua atualização periódica; 

 

c) Sustentabilidade econômica do curso 

- Zelar pela saúde econômica do Curso, estimulando a prática da adimplência 

contratual dos alunos; 

- Elaborar o Plano de Investimentos do Curso; 

- Elaborar o Plano de Melhoria do Acervo Bibliográfico (Livros, Periódicos, etc.); 



- Buscar estratégias para otimizar o aproveitamento dos recursos humanos, de 

infraestrutura física e tecnológica, bem como de materiais de consumo. 

4.1.1.3 Funções acadêmicas 

a) Deliberativas 

- Presidir o NDE e o respectivo processo decisório do seu curso; 

- Promover reuniões com professores para discutir aspectos do processo 

formativo, seu planejamento, avaliação, propostas de melhorias e demais rotinas 

acadêmicas; 

- Discutir e aprovar no colegiado do curso as propostas de alteração da matriz 

curricular do curso, encaminhando-as para as Pró-Reitoria Administrativa e 

Acadêmicas, para pareceres e posterior aprovação do CAS. 

- Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em 

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais. 

- Definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso: Monitoria; 

Iniciação Científica; Atividades de Extensão; TCCs; Estágios Supervisionados e não-

supervisionados; Atividades Complementares; e Avaliações coerentes com as normas 

institucionais e legislação da educação superior. 

- Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

colegiado do curso, anexando-as ao PPC.  

- Instituir Comissões e Instâncias Deliberativas para permitir a participação da 

Comunidade Acadêmica nos processos decisórios do Curso; 

- Atribuir e delegar funções a membros do NDE, do Corpo Docente e Técnico-

Administrativo; 

b) De planejamento 

- Elaborar e executar, de forma colegiada, o PPC, coerente com a concepção 

institucional de formação e com as Diretrizes Curriculares Nacionais, quando 

existirem; 



- Coordenar a discussão colegiada para revisão periódica do PPC; 

- Coordenar o Planejamento Pedagógico semestral, promovendo a articulação 

das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, zelando para a coerência destas 

atividades com a proposta de formação definida no PPC.  

- Elaborar a demanda de Docentes, semestralmente; 

- Elaborar a distribuição de horas aulas e outras atividades do Corpo Docente, 

semestralmente; 

- Elaborar Plano de Capacitação, com objetivo de viabilizar as ações do PPC; 

- Elaborar o Calendário Semestral do Curso, com a distribuição das disciplinas; 

- Estimular, orientar e planejar a realização de eventos científicos no âmbito do 

curso. 

c) De liderança, supervisão e controle 

- Acompanhar e supervisionar a realização das atividades acadêmicas de forma a 

assegurar sua coerência e efetividade para a formação do perfil humano e profissional 

preconizado no PPC; 

- Acompanhar e supervisionar a realização das atividades de ensino, de extensão 

e iniciação científica, verificando e monitorando suas formas de articulação e 

integração;  

- Estimular a incorporação de novas metodologias e tecnologias que beneficiem o 

curso, de forma a aprimorar a qualidade do processo formativo, acompanhando o 

desenvolvimento científico e tecnológico da respectiva área; 

- Estimular e promover a capacitação e a formação continuada dos Docentes e 

Pessoal Técnico-Administrativo; 

- Promover e supervisionar o desenvolvimento das atividades complementares, 

estágios curriculares e não curriculares e TCCs, a partir de regulamentos aprovados 

no colegiado, coerentes com as políticas institucionais; 

- Orientar, estimular e controlar a frequência docente e discente; 



- Estimular a participação docente e discente em programas e projetos de 

extensão e projetos de pesquisa; 

- Atender e orientar aos docentes, discentes ou seus legítimos representantes nos 

assuntos relacionados ao curso. 

- Mediar conflitos entre a Comunidade Acadêmica do Curso; 

- Zelar pelo clima de respeito e cordialidade no curso; 

- Fazer cumprir o regimento, regulamento e demais normativas da Instituição; 

- Aplicar as sanções e punições, aos Docentes e Discentes, previstas no Regime 

Disciplinar do Regimento da UniEVANGÉLICA. 

- Emitir pareceres e relatórios nos processos acadêmicos e administrativos. 

d) Avaliação do curso 

- Em relação à autoavaliação do curso o diretor deve: 

- Elaborar, no âmbito do NDE, o Projeto de Autoavaliação do curso, definindo 

cronogramas anuais de realização das avaliações. 

- Promover anualmente as avaliações do seu curso, coerente com as definições 

Institucionais; 

- Elaborar relatório anual de avaliação e o respectivo plano de melhorias e 

encaminhá-los à CPA, PROACAD e Reitoria. 

- Avaliação externa: Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) 

Em relação ao ENADE, o diretor deve:  

- Conhecer os princípios norteadores e suas implicações no processo de 

formação acadêmica e executar as respectivas ações inerentes ao processo; 

- Divulgar o processo de avaliação do desempenho dos estudantes; 

- Orientar os docentes e discentes para a participação adequada na avaliação; 

- Supervisionar o desenvolvimento curricular na diferentes atividades acadêmicas 

a fim de assegurar sua qualidade e o respectivo padrão de desempenho no processo 

avaliativo. 



- Avaliações externas – in loco: 

- Conhecer os indicadores de qualidade e os critérios de avaliação externa 

(MEC/INEP), como referências para a gestão acadêmica do curso; 

- Presidir os preparativos para as avaliações externas; 

- Receber as comissões externas de avaliação, analisando os resultados das 

avaliações externas – in loco. 

4.1.1.4 Funções institucionais 

a) Em relação à missão, princípios e valores institucionais: 

- Conhecer os princípios, valores, visão e missão institucional e comprometer-se 

com sua efetividade nas práticas acadêmicas; 

- Manter postura profissional e pessoal, bem como gerir o PPC e as ações da 

comunidade acadêmica no âmbito do curso direcionando-as para o cumprimento da 

missão e visão institucional, e de seus princípios e valores. 

b) Em relação à regularidade de funcionamento do curso: 

- Tomar todas as providências para o reconhecimento e renovação de 

reconhecimento do curso; 

- Atualizar-se quanto à legislação educacional, especialmente da área específica 

do curso, zelando por seu cumprimento; 

- Manter atualizada toda documentação acadêmica relativa ao curso; 

- Articular-se com as demais unidades da Instituição para o desenvolvimento das 

ações; 

- Apresentar relatório de atividades anuais à Reitoria. 

c) Em relação aos resultados do processo formativo: 

- Responder pelo sucesso dos alunos de seu Curso no ENADE; 

- Acompanhar e avaliar o desempenho dos egressos nos Testes Profissionais e 

assemelhados, buscando indicadores para promoção das melhorias do processo 

formativo; 



- Acompanhar o nível de satisfação dos concluintes e egressos; 

- Avaliar a inserção dos egressos na carreira profissional. 

d) Em relação à inserção local e regional do curso: 

- Incrementar o vínculo regional e local do Curso, com empresas, órgãos de 

classe, órgãos públicos e a sociedade em geral. 

 

4.2 Coordenação Pedagógica 

4.2.1 Dados da Coordenadora Pedagógica 

A Coordenação Pedagógica é exercida pela Professora Josana de Castro 

Peixoto, que possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de 

Goiás (2000) e bacharelado pela Universidade Federal de Goiás; Mestrado em 

Biologia pela Universidade Federal de Goiás (2002); Doutorado pela Universidade 

Federal de Goiás. Atualmente é professora credenciada ao Programa de Pós 

graduação stricto sensu - Mestrado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente do 

Centro Universtário de Anápolis (UniEVANGÉLICA) e docente titular da Universidade 

Estadual de Goiás, campus Anápolis, GO. 

4.2.2 Funções do coordenador pedagógico 

A coordenação pedagógica do curso de Agronomia tem como responsabilidade 

principal garantir a qualidade das atividades docentes com intuito de assegurar a 

metodologia proposta baseada na aprendizagem ativa e na integração dos conteúdos. 

As atividades da Coordenação Pedagógica são as seguintes:  

a) Promover, com o apoio da direção, articulação da equipe acadêmica em torno 

do projeto pedagógico do curso, coordenando a sua elaboração, implementação e 

avaliação; 

b) Coordenar o corpo docente, orientando quanto às ações didáticas a serem 

desenvolvidas juntamente com o Diretor; 

c) Acompanhar a utilização da biblioteca pelos professores e alunos e mediar a 

aquisição de materiais do acervo conforme indicação feita pelos professores; 



d) Avaliar os Planos de disciplina e de aula. Orientar quanto ao preenchimento e 

vistar os diários de classe, observando a relação entre o Plano de Ensino, a prática e 

o diário; 

e) Acompanhar e analisar os processos de avaliação da aprendizagem 

juntamente com o NDE; 

f) Observar o cumprimento da carga-horária e conteúdo das disciplinas; 

g) Analisar o desempenho acadêmico de alunos e professores; 

h) Promover reuniões junto ao NDE e Diretor; 

i) Colaborar com a distribuição de aulas e organização do horário; 

j) Organizar a documentação acadêmica do curso; 

k) Apresentar situações-problema para deliberação do Diretor; 

l) Promover orientações em relação à disciplina do aluno; 

m)Coordenar o processo de integração dos alunos transferidos, especiais, 

reingressantes por meio de adaptação adequada à matriz curricular; 

n) Buscar constante melhoria do processo ensino-aprendizagem e o sucesso 

acadêmico dos estudantes; 

o) Atender às demandas do Diretor; 

p) Responder pelo curso na ausência do Diretor; 

q) Gerenciar e co-responsabilizar pela existência e manutenção das condições de 

instalações de suporte pedagógico do curso; 

r) Compor o NDE. 

4.3 Núcleo Docente Estruturante e suas funções 

O NDE do Curso de Agronomia é composto pelo Diretor e por mais 4 (quatro) 

docentes do curso, conforme regulamentação do MEC. Os integrantes do NDE devem 

ser constituídos de docentes vinculados ao curso, “com atribuições de 

acompanhamento, atuante no processo de concepção, consolidação e contínua 



atualização do projeto pedagógico do curso.” (Resolução CONAES nº 1, de 17 de 

junho de 2010 e Parecer nº 4, de 17 de junho de 2010). 

No Centro Universitário de Anápolis, a equipe do NDE é indicada pelo diretor do 

curso, com designação em Portaria, expedida pela Reitoria.  

O NDE do Curso de Agronomia é composto pelos seguintes integrantes 

apresentados na tabela abaixo: 

Nome                                           Função Titulação C/h semanal 

João Maurício Fernandes Souza Diretor Doutor 40 

Josana de Castro Peixoto Coord. Pedag. Doutora 40 

Cláudia Fabiana Alves Resende Professor Doutor 40 

Klênia Rodrigues Pacheco Professor (a)  Doutora 40 

Thiago Rodrigues Ramos Farias Professor Mestre 40 

 

A principal função do NDE é auxiliar a Direção do Curso em suas necessidades 

pedagógicas, exercendo juntamente com o diretor, as seguintes funções: 

- Planejar as atividades acadêmicas que efetivem o cumprimento do PPC, 

assegurando os aspectos do processo formativo e a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso; 

- Zelar pela integralização curricular interdisciplinar entre as diferentes atividades 

de ensino previstas no currículo; 

- Avaliar o processo de implementação do PPC, identificando aspectos positivos, 

assim como as fragilidades, encaminhando os resultados da avaliação ao colegiado 

de professores, para discussão e elaboração de propostas de melhorias; 

- Discutir e aprovar, no colegiado do curso, as propostas de alteração da matriz 

curricular do curso, zelando por sua coerência com as Diretrizes Curriculares do 

Curso, e encaminhando-as para as Pró-Reitorias Administrativa e Acadêmica, para 

pareceres e posterior aprovação do CAS; 



- Incentivar e definir normas e critérios para as diferentes atividades do curso e 

supervisionar seu desenvolvimento; 

- Submeter todas as propostas de normas e regulamentos à aprovação do 

colegiado do curso, anexando-as ao PPC; 

- Deliberar sobre assuntos referentes à vida acadêmica dos alunos, em 

conformidade com a legislação educacional e com as normas e princípios 

institucionais; 

- O NDE deve, ainda, participar do planejamento e organização das atividades de 

acolhimento e orientação dos alunos ingressantes, das atividades de nivelamento, 

assim como participar do planejamento das atividades com os alunos concluintes, 

disponibilizando informações e orientando-os na inserção na vida profissional. 

4.4 Colegiado do Curso  

A comunidade Acadêmica é composta pelo Corpo Docente, Corpo Discente, 

Corpo Técnico-Administrativo e de Apoio. A participação da comunidade acadêmica é 

garantida no Regimento do Centro Universitário, que define número e forma de 

participação nos órgãos colegiados e setores da administração dos Cursos. A 

instituição é partidária da concepção segundo a qual a qualidade e eficácia do 

trabalho executado em uma Instituição de Ensino Superior estão diretamente 

vinculadas à forma democrática com que são planejadas e conduzidas as suas 

atividades. Desta maneira, compreende ser fundamental o incentivo à participação 

por parte de seu corpo docente no definir dos rumos a serem tomados pelo curso. 

Logo, faz-se necessário não só possibilitar a participação do docente nas instancias 

diretivas, mas também garanti-la. E é por este motivo que está definido 

expressamente nas normas da Instituição o direito do professor de representar e de 

ser representado nos órgãos deliberativos. Constantemente o colegiado do curso se 

reúne e todo o processo é relatado por meio de atas próprias devidamente assinadas 

pelos participantes. Esse colegiado tem como função analisar, julgar e decidir sobre 

processos e atividades acadêmicas referentes ao curso, que requeiram a avaliação e 

o deferimento do Colegiado, como aprovação do Plano de Ensino dos docentes, 

alteração de Matriz Curricular e outras, seguindo as orientações do Regimento Geral 

da Instituição. Discutir o processo formativo em suas diferentes atividades de ensino, 



pesquisa e extensão, buscando sua coerência com as propostas do PPC e as 

necessidades do contexto local e regional.  

O colegiado do curso se reúne, obrigatoriamente, ao início de cada período letivo 

a fim de planejar as atividades acadêmicas e propor as melhorias necessárias, a partir 

dos resultados das avaliações.  

4.5 Corpo docente 

O corpo docente é constituído por profissionais das áreas de conhecimentos 

requeridas pelo curso, com titulação mínima de especialista, selecionados 

institucionalmente, buscando-se a integração de docentes com titulação stricto sensu,  

Segue um rol de professores do curso, na ordem das disciplinas da matriz 

curricular, contendo, em cada caso, os dados básicos de identificação.  

4.5.1 Docentes do período 1/10: 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Introdução a Agronomia 

HORÁRIO: Quinta-feira - 19:00 – 22:40 

NOME: Yanuzi Mara Vargas Camilo 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4277775 DGPC/GO 

CPF: 014.374.471-20 

Título de Eleitor: 049206881058  

ENDEREÇO:  CEP: 74563-030 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3210 3579 

Celular 1: (62) 99673 4033 

Celular 2: (62) 981721712 

E-mail 1:  yanuzi.camilo@docente.unievangelica.edu.br 

E-mail 2:   yanuzimvc@gmail.com 



 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu:  Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/4343509407333723 

 

 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Introdução a agronomia 

HORÁRIO: Quinta-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 
Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 



 

 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Cálculo I 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Marcos Francisco Novaes Valentino. 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 383788-1 

CPF: 69520658149 

Título de Eleitor: 03999991074 

ENDEREÇO: R. P 24 Q 08 Lt 14 B. Jardim Progresso, CEP: 75063-430 

CONTATOS: 

Residencial: 3315-6490 

Celular 1: 62-94187140 

Celular 2:  

E-mail 1: marcosfnv@hotmail.com 

E-mail 2: marcosprofq@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Química Licenciatura  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestre em Físico-Química molecular. 

Link do currículo lattes atualizado. 



 

http://lattes.cnpq.br/7425597518990960    

COMPROVANTES

: 

  

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Física 

HORÁRIO: Sexta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: César Augusto Paiva Gonçalves 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4033172 SSP-GO 

CPF: 90616944187 

Título de Eleitor: 04108858101 

ENDEREÇO: 
Rua CP11, Qd. 18, Lt. 26. Carolina Parque. Goiânia-GO 

CEP: 74483-003 

CONTATOS: 

Residencial: 62-35737666 

Celular 1: 62-91965460 

Celular 2: 62-82759441 

E-mail 1: cleverces@yahoo.com.br 

E-mail 2: cesar.ciencias@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Licenciatura em Física – UFG. 

Latu Sensu: Ensino de Ciências da Natureza – UnB. 

Stricto Sensu: Educação em Ciências e Matemática – UFG. 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771977P2 

COMPROVANTES

: 

 

http://lattes.cnpq.br/7425597518990960
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4771977P2


 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Biologia Celular 

HORÁRIO: Quarta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Dione Inácio da Silveira 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 1.815.730 – SSP-GO 

CPF: 409.346.321-20 

Título de Eleitor: 0574 9063 1058 

ENDEREÇO: Rua Colômbia, Qd:42, Lt: 11, Santa Izabel, 75.083-260 

CONTATOS: 

Residencial: 3098-1129 

Celular 1: 9142-6309 

Celular 2: 

E-mail 1: jhonnybiologo@hotmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Ciências Biológicas 

Latu Sensu: Planejamento Geo-Ambiental e Técnico em Microbiologia. 

Stricto Sensu: Sociedade e Meio Ambiente  

Link do currículo lattes 

atualizado.  http://lattes.cnpq.br/7578250935273023 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa (EAD) 

HORÁRIO:  Sábado  

http://lattes.cnpq.br/7578250935273023


 

NOME:   Hugo de Andrade Silvestre 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:4903621  

CPF: 012.927.881.51 

Título de Eleitor:  

ENDEREÇO: 
  

PROACAD 

CONTATOS: 

Residencial:  

Celular 1:  (62) 3310-6717 

 Celular 2: 

E-mail 1: hugo.silvestre@unievangelica.edu.br 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Relações Internacionais 

Latu Sensu :  

Stricto Sensu: Mestrado em Sociologia 

Link do currículo lattes atualizado:  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4735608E2 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 1º 

DISCIPLINA: Química Geral e Analítica 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Marcos Francisco Novaes Valentino. 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG: 383788-1 

CPF: 69520658149 



 

4.5.2 Docentes do período 2/10: 

Título de Eleitor: 03999991074 

ENDEREÇO: R. P 24 Q 08 Lt 14 B. Jardim Progresso, CEP: 75063-430 

CONTATOS: 

Residencial: 3315-6490 

Celular 1: 62-94187140 

Celular 2:  

E-mail 1: marcosfnv@hotmail.com 

E-mail 2: marcosprofq@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Química Licenciatura  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestre em Físico-Química molecular. 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/7425597518990960 

COMPROVANTES  

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: Zoologia Geral 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 20:40 

NOME:  Cristiane Gonçalves Moraes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3668367 

CPF: 93017081168  

Título de Eleitor:  

ENDEREÇO: CEP: 74810230  

CONTATOS: 
Residencial: -  

Celular 1: (62) 996142144 



 

 

Celular 2: 

E-mail 1: cristianeg_moraes@yahoo.com.br 

E-mail 2: cristianegdemoraes@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Ciências Biologicas 

Latu Sensu: Stricto Sensu: Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/7437039843993520 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: Informática 

HORÁRIO: Segunda-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Pedro Manoel Ribeiro Rosa 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3765361 / DGPC-GO 

CPF: 850326891-49 

Título de Eleitor: 034544811007 – Zona: 144 – Seção: 0004 

ENDEREÇO: 
Rua 13, Qd 26, Lt 16, Bairro Antônio Fernandes, CEP: 75060-670, 

Anápolis, Goiás 

CONTATOS: 

Residencial: não possuo 

Celular 1: (62) 9 8170-1598 

Celular 2: (62) 9 8440-9429 

E-mail 1: Manoel_1039@yahoo.com.br 

E-mail 2 



 

 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Sistemas de Informação - UEG 

Latu Sensu: Banco de Dados - UFG 

Stricto Sensu:  

Link do currículo lattes atualizado.  

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: Morfologia e Taxonomia Vegetal 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Marcos Rodrigo Beltrão Carneiro 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3698157 SSP-GO 

CPF: 833370401-87 

Título de Eleitor: 343997710/15 

ENDEREÇO: Rua Melchíades Crispim, n° 372, Vila Santa Maria de Nazaré 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular (62) 93119350 

Celular 2: 

E-mail 1:mrbc@bol.com.br 

E-mail 2:mbeltraoc@hotmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: C. Biológicas licenciatura e bacharelado  

Latu Sensu: Fruticultura Comercial, Ensino de Biologia 

Stricto Sensu: Mestrado  

Link do currículo lattes atualizado. 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776161J0 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4776161J0


 

 

 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: Metodologia do trabalho científico  

HORÁRIO: Quarta-feira – 19:00 – 20:40 

NOME: Gerusa Silva de Oliveira Vieira 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3401222 

CPF: 888.519.821-04 

Título de Eleitor: 039914431074 

ENDEREÇO: Vila João Vaz Qd 10 Lt 19/20 Goiânia, CEP:74805100  

CONTATOS: 

Residencial:(62) 3298-4476 

Celular 1: (62)98511-1517  

Celular 2: 

E-mail 1:geruza@yahoo.com.br 

E-mail 2 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Ciências Sociais 

Latu Sensu: Stricto Sensu: Sociologia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/7868377618598058 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 2º 



 

DISCIPLINA: Bioquímica 

HORÁRIO: Quarta-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: João Darós Malaquias Júnior 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 526.553 SSP/ES 

CPF: 820.548.787-15 

Título de Eleitor: 0339 8426 1031 

ENDEREÇO: 
 Rua Melro, Qd. 45, Lt. 06, Setor Parque das Laranjeiras, CEP:74855-590, 

Goiânia/GO. 

CONTATOS: 

Residencial: 62-3282-7735 

Celular 1: 62-8401-3667 

Celular 2: 62-9975-5416 

E-mail 1: joaomalaquiasjunior@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Zootecnia  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em Zootecnia/UFV. 

Doutorado em Ciência Animal/UFMG. 

Link do currículo lattes atualizado. 

 http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 2º 



 

 

DISCIPLINA: Desenho técnico 

HORÁRIO: Quinta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Anderson Dutra e Silva 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3719914 PC-GO 

CPF: 806.190.531-00 

Título de Eleitor: 044925771082 

ENDEREÇO: 
Rua: Chile, qd. 60, lt. 13, Torre Macedônia – II apt. 204  

Vila Santa Isabel – Anápolis-Go 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3702-1197 

Celular 1: (62) 99779-6483 

Celular 2: 

E-mail 1: dimdutra@gmail.com 

E-mail 2 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Arquitetura e urbanismo 

Latu Sensu: Gestão e gerenciamento em obras 

Stricto Sensu:  

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/3002942243501168 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: Química Orgânica Aplicada 

HORÁRIO: Sexta-feira – 19:00 – 22:40 



 

 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLIN

A: 

Química Orgânica Aplicada 

HORÁRIO

: 

Sexta-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Paula Lopes Santos 

NOME: Marcos Francisco Novaes Valentino 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 383788-1 

CPF:69520658149 

Título de Eleitor: 03999991074 

ENDEREÇO:   R. P 24 Q 08 Lt 14 B. Jardim Progresso, CEP: 75063-430 

CONTATOS: 

Residencial: 3315-6490 

Celular 1: 62-94187140 

Celular 2:  

E-mail 1: marcosfnv@hotmail.com 

E-mail 2: marcosprofq@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Química Licenciatura  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestre em Físico-Química molecular. 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/7425597518990960 

COMPROVANTES

: 

 



IDENTIFIC

AÇÃO: 

RG: 4560274 

CPF: 729.379.471-15 

Título de Eleitor: 048886601023 

ENDEREÇ

O: 

Rua RA08 Qd08 Lt12A – Residencial Araguaia, CEP:75071-445  

CONTAT

OS: 

Residencial:  

Celular 1: (62) 99139-1507 

Celular 2: (62) 99959-2186 

E-mail 1: paulalopes.santos@gmail.com 

E-mail 2: paulacearlc@gmail.com 

TITULAÇ

ÕES: 

Graduações: Química Licenciatura 

Latu Sensu: Especialização em Metodologias para o Ensino Fundamental.  

Stricto Sensu:  

Link do currículo lattes atualizado: 

https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=023C2B55792032

B8D8C8B0BE5E3A85AA 

COMPRO

VANTES: 

 

 

 

PERÍODO: 2º 

DISCIPLINA: Cálculo II 

HORÁRIO: Sábado – 13:00 – 16:40 

NOME:  Simone Janaina da Silva Morais 

IDENTIFICAÇÃO: RG: 4552302 



 

 

 

4.5.3 Docentes do período 3/10: 

CPF: 993.548.291-04 

Título de Eleitor: 0475 5920 1090  

ENDEREÇO:  Rua 22 Qd 59 Lt 12 B. JK CEP 75114430 

CONTATOS: 

Residencial: 3701 0710 

Celular 1: 92041338 

Celular 2: 82258524 

E-mail 1: sijanaina@yahoo.com.br 

E-mail 2: sijanainamorais@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agrícola 

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em engenharia agrícola com área de concentração 

em Engenharia de Sistemas Agroindustriais. 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273100H3 

COMPROVANTES

: 

  

 

PERÍODO: 3° 

DISCIPLINA: Topografia e Georeferenciamento 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Gustavo Henrique Mendes Brito 

IDENTIFICAÇÃO: RG: 4868837  

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273100H3


 

 

 

CPF: 734.290.661-15 

Título de Eleitor: 054846741090 

ENDEREÇO:  Rua: Inácio de Bastos, Q. 59, L. 06, apt 101 Anápolis-Go 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 99212-6369 

Celular 2: 

E-mail 1: gh.mendes.brito@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agrícola ( 

Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestrado em Engenharia Agrícola  

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/0641173314481030 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: Introdução à Ciência do Solos 

HORÁRIO: Terça - feira – 19:00  -  20:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 



 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 3º  

DISCIPLINA: CULTURA RELIGIOSA 

HORÁRIO: Terça – 21:00 – 22:40  

NOME: Leocimar Rodrigues Barbosa  

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 2181685 

CPF: 43858783153 

Título de Eleitor:  021826251007 

ENDEREÇO: 

Rua: Manelico Crispim, Qd 9\12, Apto 504-B.Residencial Riviera. Bairro 

Jundiaí. 

CEP: 75110-450 

CONTATOS: 

Residencial: 62 3701 3360 

Celular 1: 62 99400 2291 

Celular 2: 



 

 

 

E-mail 1: leocimarbarbosa@bol.com.br 

E-mail 2: profleobarbosa@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações:  Direito (concluindo 10º p). 

Latu Sensu:  Ciências Sociais 

Stricto Sensu: Ciências da Religião (Área: Sociologia) 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do  

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: Estatística Básica 

HORÁRIO: Quarta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Simone Janaina da Silva Morais 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4552302 

CPF: 993.548.291-04 

Título de Eleitor: 0475 5920 1090  

ENDEREÇO:  Rua 22 Qd 59 Lt 12 B. JK CEP 75114430 

CONTATOS: 

Residencial: 3701 0710 

Celular 1: 92041338 

Celular 2: 82258524 

E-mail 1: sijanaina@yahoo.com.br 

E-mail 2: sijanainamorais@gmail.com 

TITULAÇÕES: Graduações: Engenharia Agrícola 

mailto:leocimarbarbosa@bol.com.br


 

 

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em engenharia agrícola com área de concentração em 

Engenharia de Sistemas Agroindustriais. 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273100H3 

COMPROVANTES

: 

  

 

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: Anatomia e fisiologia animal 

HORÁRIO: Quinta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: João Darós Malaquias Júnior 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 526.553 SSP/ES 

CPF: 820.548.787-15 

Título de Eleitor: 0339 8426 1031 

ENDEREÇO: 
 Rua Melro, Qd. 45, Lt. 06, Setor Parque das Laranjeiras, CEP:74855-590, 

Goiânia/GO. 

CONTATOS: 

Residencial: 62-3282-7735 

Celular 1: 62-8401-3667 

Celular 2: 62-9975-5416 

E-mail 1: joaomalaquiasjunior@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 
Graduações: Zootecnia  

Latu Sensu: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273100H3


 

 

Stricto Sensu: Mestrado em Zootecnia/UFV. 

Doutorado em Ciência Animal/UFMG. 

Link do currículo lattes atualizado. 

 http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 3º 

DISCIPLINA: Fisiologia Vegetal 

HORÁRIO: Segunda -feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Josana de Castro Peixoto 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3452617 DGPC 

CPF: 806963681 53 

Título de Eleitor: 130234567-12 

ENDEREÇO: 
  Residencial: Rua Israel Pinheiro Qd. 2 Lt 2 Casa 81 Cond Sol Nascente Vila Rica  

 

CONTATOS: 

Celular 1: (62) 92999377 

Celular 2: 

E-mail 1: josana.peixotro@gmail.com 

E-mail 2: josana.peixoto@unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: C. Biológicas licenciatura e bacharelado  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado  

Link do currículo lattes atualizado.http://lattes.cnpq.br/1480725200366013 



 

 

4.5.4 Docentes do período 4/10: 

 

COMPROVANTES

: 

  

PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: Levantamento e Classificação dos Solos 

HORÁRIO: Sexta - feira – 19:00  -  22:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES:  



 

 

PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: Construções e Eletrificação Rurais 

HORÁRIO:  Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Lorena Alves de Oliveira 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4558625 DGPC-GO 

CPF: 024.854.361-00 

Titulo de eleitor: 0529 2468 1082 

ENDEREÇO: 
Rua Moises Pedroso de Morais, quadra 25, lote 17, casa 01, sn - Jardim 

Marques de Abreu. CEP: 74391-100 

CONTATOS: 

Residencial:  62-3296-7180 

Celular 1:  62-98164-5484 

Celular 2: 

E-mail 1: eng.lorena.oliveira@hotmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agrícola  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em Engenharia Agrícola 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://lattes.cnpq.br/9207250991140351 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 4° 

DISCIPLINA: Geoprocessamento e cartografia 

mailto:eng.lorena.oliveira@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/9207250991140351


 

 

 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Gustavo Henrique Mendes Brito 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4868837  

CPF: 734.290.661-15 

Título de Eleitor: 054846741090 

ENDEREÇO:  Rua: Inácio de Bastos, Q. 59, L. 06, apt 101 Anápolis-Go 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 99212-6369 

Celular 2: 

E-mail 1: gh.mendes.brito@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agrícola ( 

Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestrado em Engenharia Agrícola  

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/0641173314481030 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: Estatística experimental 

HORÁRIO: Quinta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Simone Janaina da Silva Morais 

IDENTIFICAÇÃO: RG: 4552302 



 

 

CPF: 993.548.291-04 

Título de Eleitor: 0475 5920 1090  

ENDEREÇO:  Rua 22 Qd 59 Lt 12 B. JK CEP 75114430 

CONTATOS: 

Residencial: 3701 0710 

Celular 1: 92041338 

Celular 2: 82258524 

E-mail 1: sijanaina@yahoo.com.br 

E-mail 2: sijanainamorais@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agrícola 

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em engenharia agrícola com área de concentração em 

Engenharia de Sistemas Agroindustriais. 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273100H3 

COMPROVANTES

: 

  

 

PERÍODO: 4º 

DISCIPLINA: Ecologia e Gestão Ambiental 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Allan Valle Toledo da Silveira 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4204234 DGPC - GO 

CPF: 711.401.821-53 

Título de Eleitor: 041138391023 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4273100H3


 

4.5.5 Docentes do período 5/10: 

 

ENDEREÇO: 
 Rua: Teresina, nº 389, apto 1203 

CEP: 74815-715 

CONTATOS: 

Residencial: 62 39220114 

Celular 1: 62 981349922 

Celular 2: 

E-mail 1: allanvts@gmail.com 

E-mail 2: allan.silveira@unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Ciências Biológicas – mod. Bacharelado (2002) - UFG 

Latu Sensu: não possuo 

Stricto Sensu: Mestrado em Biologia (2005) e Doutorado em Ciências 

Ambientais (2013) 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4702525E1 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: Máquinas, Motores e Mecanização Agrícola 

HORÁRIO:  Sexta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Elson de Jesus Antunes Junior 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 16328006 

CPF: 034.652.271-40 

Título de Eleitor: 058465331023 



 

 

 

ENDEREÇO: Rua 03 Qd 53ª Lt 01, JK – Anapolis - Go 

CONTATOS: 

Residencial:  

Celular 1: (62)  99359 -3456 

Celular 2: 

E-mail 1: elson.j.jr@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia agrícola 

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestre em Engenharia Agrícola 

Link do currículo lattes atualizado: 

 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: Entomologia geral 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Klênia Rodrigues Pacheco 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4385948 

CPF: 01436318106 

Título de Eleitor: 048840941074  

ENDEREÇO: Rua Prof Eli Alves Ferreira nº 401 Vila Nossa Senhora da Abadia, Anápolis-Go 

CONTATOS: Residencial: (62) 3702-4129 



 

 

Celular 1: (62) 99226-3567 

Celular 2: E-mail 1: kleniarp@hotmail.com 

E-mail 2: kleniarp@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Agronomia 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia e Doutorado em Agronomia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 5º Período 

DISCIPLINA: Sociologia e Extensão Rural 

HORÁRIO:  4ª feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Augusto César de Almeida 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 1.464.179 ssp-go 

CPF: 33187703100 

Título de Eleitor: 26.453.510.15 

ENDEREÇO:   

CONTATOS: 

Residencial: 62 33133635 

Celular 1: 62 99744408 

Celular 2: 

E-mail 1: augustoalmeida@anapolis.go.gov.br 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 
Graduações: Ciências Sociais 

Latu Sensu: História do Brasil Contemporâneo 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6


 

 

 

Stricto Sensu: Mestrado Sociologia 

Link do currículo lattes atualizado.: http://lattes.cnpq.br/9985556352081389 

COMPROVANTES

: 

  

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: Microbiologia agrícola 

HORÁRIO: Quinta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Klênia Rodrigues Pacheco 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4385948 

CPF: 01436318106 

Título de Eleitor: 048840941074  

ENDEREÇO: Rua Prof Eli Alves Ferreira nº 401 Vila Nossa Senhora da Abadia, Anápolis-Go 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3702-4129 

Celular 1: (62) 9226-3567 

Celular 2: (62) 8126-4675 

E-mail 1: kleniarp@hotmail.com 

E-mail 2: kleniarp@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Agronomia 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia e doutorado em agronomia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6 

COMPROVANTES

: 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6


 

 

 

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: Zootecnia 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: João Darós Malaquias Júnior 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 526.553 SSP/ES 

CPF: 820.548.787-15 

Título de Eleitor: 0339 8426 1031 

ENDEREÇO: 
 Rua Melro, Qd. 45, Lt. 06, Setor Parque das Laranjeiras, CEP:74855-590, 

Goiânia/GO. 

CONTATOS: 

Residencial: 62-3282-7735 

Celular 1: 62-8401-3667 

Celular 2: 62-9975-5416 

E-mail 1: joaomalaquiasjunior@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Zootecnia  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em Zootecnia/UFV. 

Doutorado em Ciência Animal/UFMG. 

Link do currículo lattes atualizado. 

 http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 

COMPROVANTES

: 

 



 

 

 

 

PERÍODO: 5° 

DISCIPLINA: Agrometeorologia e climatologia 

HORÁRIO: Sábado  – 13:00 – 14:40 

NOME:  Gustavo Henrique Mendes Brito 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4868837  

CPF: 734.290.661-15 

Título de Eleitor: 054846741090 

ENDEREÇO:  Rua: Inácio de Bastos, Q. 59, L. 06, apt 101 Anápolis-Go 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 99212-6369 

Celular 2: 

E-mail 1: gh.mendes.brito@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agrícola ( 

Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestrado em Engenharia Agrícola  

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/0641173314481030 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 5º 

DISCIPLINA: Genética 



 

4.5.6 Docentes do período 6/10: 

HORÁRIO: Sábado – 15:00 – 16:40 

NOME: Clistiane dos Anjos Mendes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4592652 

CPF: 716.723.381-15 

Título de Eleitor: 50505931090 

ENDEREÇO: 

Rua: Comendador Negrão de Lima, Qd. 12, Lt. 1/21, Cond. Parque dos Lírios, Bl. 

11, Ap. 401, St. Negrão de Lima 

 CEP: 74.650-030 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 8407-6214 

Celular 2: 

E-mail 1: clisagroma@hotmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agronômica 

 Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestre em Agronomia (Área de concentração: Genética e 

Melhoramento de Plantas) 

Doutorado em andamento – Genética e Melhoramento de Plantas 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: Nutrição Animal e Forragicultura 



 

HORÁRIO: Sexta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: João Darós Malaquias Júnior 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 526.553 SSP/ES 

CPF: 820.548.787-15 

Título de Eleitor: 0339 8426 1031 

ENDEREÇO: 
 Rua Melro, Qd. 45, Lt. 06, Setor Parque das Laranjeiras, CEP:74855-590, 

Goiânia/GO. 

CONTATOS: 

Residencial: 62-3282-7735 

Celular 1: 62-8401-3667 

Celular 2: 62-9975-5416 

E-mail 1: joaomalaquiasjunior@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Zootecnia  

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestrado em Zootecnia/UFV. 

Doutorado em Ciência Animal/UFMG. 

Link do currículo lattes atualizado. 

 http://lattes.cnpq.br/9456738240897033 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: Irrigação e Drenagem I 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 20:40 

NOME: João Maurício F. Souza 



 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3873078 

CPF: 00474361152 

Título de Eleitor: 050271281082 

ENDEREÇO:  Rua: Ferroviário Braulínio dos Reis, CEP: 75115-050 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 98192-0324 

Celular 2: 

E-mail 1: 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agrícola (UEG-GO) 

Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestrado em Engenharia Agrícola (UEG-GO), doutorado em 

Agronomia (UFG-GO) 

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/3353704329752144 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: Manejo e Produção Florestal 

HORÁRIO: Terça-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Yanuzi Mara Vargas Camilo 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4277775 DGPC/GO 

CPF: 014.374.471-20 

Título de Eleitor: 049206881058  

ENDEREÇO:  CEP: 74563-030 



 

 

 

 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3210 3579 

Celular 1: (62) 99673 4033 

Celular 2: (62) 981721712 

E-mail 1:  yanuzi.camilo@docente.unievangelica.edu.br 

E-mail 2:   yanuzimvc@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu:  Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/4343509407333723 

 

 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: Fitopatologia geral 

HORÁRIO: Quarta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Klênia Rodrigues Pacheco 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4385948 

CPF: 01436318106 

Título de Eleitor: 048840941074  

ENDEREÇO: Rua Prof Eli Avles nº 401 Vila Nossa Senhora da Abadia – Anapolis-Go 



 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3702-4129 

Celular 1: (62) 9226-3567 

Celular 2:  

E-mail 1: kleniarp@hotmail.com 

E-mail 2: kleniarp@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Agronomia 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia e doutorado em agronomia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: Melhoramento Vegetal 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Clistiane dos Anjos Mendes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4592652 

CPF: 716.723.381-15 

Título de Eleitor: 50505931090 

ENDEREÇO: 

Rua: Comendador Negrão de Lima, Qd. 12, Lt. 1/21, Cond. Parque dos Lírios, Bl. 

11, Ap. 401, St. Negrão de Lima 

 CEP: 74.650-030 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 8407-6214 

Celular 2: 

E-mail 1: clisagroma@hotmail.com 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6


 

 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agronômica 

 Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestre em Agronomia (Área de concentração: Genética e 

Melhoramento de Plantas) 

Doutorado – Genética e Melhoramento de Plantas 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 6º 

DISCIPLINA: Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

HORÁRIO: Segunda - feira – 19:00  -  22:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 



 

 

4.5.7 Docentes do período 7/10: 

 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: Entomologia agrícola 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Klênia Rodrigues Pacheco 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4385948 

CPF: 01436318106 

Título de Eleitor: 048840941074  

ENDEREÇO: Rua Prof Eli Alves nº 401 Vila Nossa Senhora da Abadia – Anapolis-Go 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3702-4129 

Celular 1: (62) 9226-3567 

Celular 2: (62) 8126-4675 

E-mail 1: kleniarp@hotmail.com 

E-mail 2: kleniarp@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 
Graduações: Agronomia 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia e doutorado em agronomia 



 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: Produção e Tecnologia de Sementes 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6


 

 

 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: Manejo de plantas invasoras 

HORÁRIO: quarta - feira – 19:00  -  20:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: Propagação de plantas 

HORÁRIO: Quarta-feira – 21:00 – 22:40 



 

NOME: Clistiane dos Anjos Mendes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4592652 

CPF: 716.723.381-15 

Título de Eleitor: 50505931090 

ENDEREÇO: 

Rua: Comendador Negrão de Lima, Qd. 12, Lt. 1/21, Cond. Parque dos Lírios, Bl. 

11, Ap. 401, St. Negrão de Lima 

 CEP: 74.650-030 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 8407-6214 

Celular 2: 

E-mail 1: clisagroma@hotmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agronômica 

 Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestre em Agronomia (Área de concentração: Genética e 

Melhoramento de Plantas) 

Doutorado – Genética e Melhoramento de Plantas 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544 

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: Irrigação e Drenagem II 

HORÁRIO: Quinta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: João Maurício F. Souza 

IDENTIFICAÇÃO: RG: 3873078 



 

CPF: 00474361152 

Título de Eleitor: 050271281082 

ENDEREÇO:  Rua: Ferroviário Braulínio dos Reis, CEP: 75115-050 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 98192-0324 

Celular 2: 

E-mail 1: 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agrícola (UEG-GO) 

Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestrado em Engenharia Agrícola (UEG-GO), doutorado em 

Agronomia (UFG-GO) 

Link do currículo lattes atualizado.  

http://lattes.cnpq.br/3353704329752144 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 7º 

DISCIPLINA: Fitopatologia Aplicada 

HORÁRIO: Sexta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME:  Klênia Rodrigues Pacheco 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4385948 

CPF: 01436318106 

Título de Eleitor: 048840941074  

ENDEREÇO: Rua Prof Eli Alves nº 401 Vila Nossa Senhora da Abadia – Anapolis-Go 

CONTATOS: Residencial: (62) 3702-4129 

http://lattes.cnpq.br/3353704329752144


 

 

4.5.8 Docentes do período 8/10: 

Celular 1: (62) 9226-3567 

Celular 2: (62) 8126-4675 

E-mail 1: kleniarp@hotmail.com 

E-mail 2: kleniarp@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Agronomia 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia e doutorado em agronomia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: Estágio I 

HORÁRIO: Sábado – 13:00  -  15:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

mailto:kleniarp@yahoo.com.br
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6


 

 

 

 

 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal e Animal 

HORÁRIO: Segunda -feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Daniel Ferreira Hassel Mendes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4008125 SSP-GO 

CPF: 924.047.821-34 

Título de Eleitor:  

ENDEREÇO:  Rua 7 , nº 247, apt. 304 Setor Oeste – Goiânia -Go 

CONTATOS: 

Residencial:  

Celular 1: (62) 98156-1779 

Celular 2: 

E-mail 1: danielhmendes@hotmail.com 

E-mail 2:   

TITULAÇÕES: Graduações: Engenharia de Alimentos 



 

 

Stricto Sensu: Master of business (Major in Marketing) e Mestrado profissional 

em administração. 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/9519525774069016 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: Manejo e Conservação dos Recursos Hídricos 

HORÁRIO: Quinta - feira – 19:00  -  20:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

http://lattes.cnpq.br/9519525774069016


 

 

 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: Grandes culturas I 

HORÁRIO: Sexta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

 

 

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: Fruticultura 

HORÁRIO: Quarta -feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Yanuzi Mara Vargas Camilo 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4277775 DGPC/GO 

CPF: 014.374.471-20 

Título de Eleitor: 049206881058 

ENDEREÇO:  CEP: 74563-030 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3210 3579 

Celular 1: (62) 99673 4033 

Celular 2: (62) 981721712 

E-mail 1: yanuzi.camilo@docente.unievangelica.edu.br 

E-mail 2:  yanuzimvc@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/4343509407333723 

 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 8º 

DISCIPLINA: Biotecnologia vegetal 

HORÁRIO: Quinta-feira – 21:00 – 22:40 

mailto:yanuzimvc@gmail.com


 

4.5.9 Docentes do período 9/10: 

NOME: Leandro Nascimento da Silva Rodrigues 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:4357266 
CPF:97342424153 
Título de Eleitor:045354111015 
 

ENDEREÇO: 
Endereço: Rua Jundiaí Qd.120 Lt.1-4  Cond. Mirante do Bosque Ap.1104 Norte 

Setor dos Afonsos, Aparecida de Goiânia Goiás.  

CONTATOS: 

Residencial:   

Celular 1: (62) 9998855587 

Celular 2:  

E-mail 1:  

E-mail 2:   

TITULAÇÕES: 

Graduações: Ciências Biológicas 

Stricto Sensu: Mestrado em ciências biológicas e doutorado em Medicina 

tropical 

Link do currículo lattes atualizado. 

 http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282236A6 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Olericultura 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 20:40 

NOME: Clistiane dos Anjos Mendes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4592652 

CPF: 716.723.381-15 

Título de Eleitor: 50505931090 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4282236A6


 

ENDEREÇO: 

Rua: Comendador Negrão de Lima, Qd. 12, Lt. 1/21, Cond. Parque dos Lírios, Bl. 

11, Ap. 401, St. Negrão de Lima 

 CEP: 74.650-030 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 8407-6214 

Celular 2: 

E-mail 1: clisagroma@hotmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agronômica 

 Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestre em Agronomia (Área de concentração: Genética e 

Melhoramento de Plantas) 

Doutorado– Genética e Melhoramento de Plantas 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Optativa 

HORÁRIO:  Terça-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Elson de Jesus Antunes Junior 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 16328006 

CPF: 034.652.271-40 

Título de Eleitor: 058465331023 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544


 

 

 

 

 

ENDEREÇO: Rua 03 Qd 53ª Lt 01, JK – Anapolis – Go 

CONTATOS: 

Residencial:  

Celular 1: (62)  99359 -3456 

Celular 2: 

E-mail 1: elson.j.jr@gmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia agrícola 

Latu Sensu: 

Stricto Sensu: Mestre em Engenharia Agrícola 

Link do currículo lattes atualizado: 

 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Trabalho de conclusão de curso I 

HORÁRIO: Quarta - Feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Cláudia Fabiana Alves Rezende 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3786571 

CPF: 927187361-00 

Título de Eleitor: 038724691031 



 

 

 

ENDEREÇO: CEP: 75120-673 

CONTATOS: 

Residencial: - 

Celular 1: (62) 98113-1301 

Celular 2: (62) 981654849 

E-mail 1: claudia7br@msn.com 

E-mail 2: claudia.rezende@docente.unievangelica.edu.br 

TITULAÇÕES: 

Graduação: Agronomia 

Latu Sensu: não possui 

Stricto Sensu: Mestrado e Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado:  

CV:http://lattes.cnpq.br/2384090822843872 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Gestão do agronegócio I 

HORÁRIO: Quarta-feira – 19:00 – 20:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 



 

 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Grandes culturas II 

HORÁRIO: Quinta-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 

CONTATOS: Residencial: 061-34477611 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

 

 

 

 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

 

 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Estágio II 

HORÁRIO: Sábado – 13:00 – 16:40 

NOME:  Klênia Rodrigues Pacheco 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4385948 

CPF: 01436318106 

Título de Eleitor: 048840941074  

ENDEREÇO: 
Geni Ribeiro Guimarães nº 505, B: Maracanã, Anápolis-Go 

CEP: 75060-040 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3311-6334 

Celular 1: (62) 9226-3567 

Celular 2: (62) 8126-4675 

E-mail 1: kleniarp@hotmail.com 

E-mail 2: kleniarp@yahoo.com.br 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Agronomia 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia e Doutorado em Agronomia 

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 9º 

DISCIPLINA: Controle de qualidade de pós colheita 

mailto:kleniarp@yahoo.com.br
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4261820A6


 

 

 

 

 

4.5.10 Docentes do período 10/10: 

 

HORÁRIO: Terça -feira – 19:00 – 20:40 

NOME: Yanuzi Mara Vargas Camilo 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4277775 DGPC/GO 

CPF: 014.374.471-20 

Título de Eleitor: 049206881058 

ENDEREÇO:  CEP: 74563-030 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3210 3579 

Celular 1: (62) 99673 4033 

Celular 2: (62) 981721712 

E-mail 1: yanuzi.camilo@docente.unievangelica.edu.br 

E-mail 2:  yanuzimvc@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/4343509407333723 

 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 10º 

mailto:yanuzimvc@gmail.com


 

DISCIPLINA: Etica e legislação 

HORÁRIO: Segunda-feira – 19:00 – 20:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: Avaliação e perícia rural 

HORÁRIO: Segunda-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: Estágio III 

HORÁRIO: Sábado – 13:00 – 15:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 
RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 

 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

CEP: 71060262 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: Gestão do agronegócio II 

HORÁRIO: Quarta-feira – 21:00 – 22:40 

NOME: Thiago Rodrigues de Farias 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG:2366912 ssp/df 

CPF:0120371413714130 

Título de Eleitor: 018421862054  

ENDEREÇO: 
 Q125 lote 12/14bloco D apt 218 

Bairro: Guará 2 – Brasília – DF 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

CEP: 71060262 

CONTATOS: 

Residencial: 061-34477611 

Celular 1: 06181691195 

Celular 2: 06291870353 

E-mail 1:eng..thiagorodrigues@gmail.com 

E-mail 2: professorthiago@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Mestrado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/43311292874553095 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: TCC 

HORÁRIO: Quarta-feira – 19:00 – 20:40 

NOME:  Cristiane Gonçalves Moraes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 3668367 

CPF: 93017081168  

Título de Eleitor:  

ENDEREÇO: CEP: 74810230  

CONTATOS: 

Residencial: -  

Celular 1: (62) 996142144 

Celular 2: 

E-mail 1: cristianeg_moraes@yahoo.com.br 

mailto:professorthiago@gmail.com
http://lattes.cnpq.br/43311292874553095


 

E-mail 2: cristianegdemoraes@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Ciências Biologicas 

Latu Sensu: Stricto Sensu: Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental 

Link do currículo lattes atualizado. http://lattes.cnpq.br/7437039843993520 

COMPROVANTES

: 

 

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: Agricultura Orgânica 

HORÁRIO: Sexta -feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Yanuzi Mara Vargas Camilo 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4277775 DGPC/GO 

CPF: 014.374.471-20 

Título de Eleitor: 049206881058 

ENDEREÇO:  CEP: 74563-030 

CONTATOS: 

Residencial: (62) 3210 3579 

Celular 1: (62) 99673 4033 

Celular 2: (62) 981721712 

E-mail 1: yanuzi.camilo@docente.unievangelica.edu.br 

E-mail 2:  yanuzimvc@gmail.com 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Bacharel em Engenharia Agronômica 

Stricto Sensu: Doutorado em Agronomia 

Link do currículo lattes atualizado. 

http://lattes.cnpq.br/4343509407333723 

 

mailto:cristianegdemoraes@gmail.com
mailto:yanuzimvc@gmail.com


 

 

COMPROVANTES:  

PERÍODO: 10º 

DISCIPLINA: Jardinocultura e paisagismo 

HORÁRIO: Terça-feira – 19:00 – 22:40 

NOME: Clistiane dos Anjos Mendes 

IDENTIFICAÇÃO: 

RG: 4592652 

CPF: 716.723.381-15 

Título de Eleitor: 50505931090 

ENDEREÇO: 

Rua: Comendador Negrão de Lima, Qd. 12, Lt. 1/21, Cond. Parque dos Lírios, Bl. 

11, Ap. 401, St. Negrão de Lima 

 CEP: 74.650-030 

CONTATOS: 

Residencial: 

Celular 1: (62) 8407-6214 

Celular 2: 

E-mail 1: clisagroma@hotmail.com 

E-mail 2: 

TITULAÇÕES: 

Graduações: Engenharia Agronômica 

 Latu Sensu:  

Stricto Sensu: Mestre em Agronomia (Área de concentração: Genética e 

Melhoramento de Plantas) 

Doutorado em andamento – Genética e Melhoramento de Plantas 

Link do currículo lattes atualizado: 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544 

http://lattes.cnpq.br/8410045564570544


 

4.5 Corpo Técnico e Administrativo do Curso 

Gleides Afonso Siqueira dos Santos – Secretária do Curso 

Funções Técnicas Administrativas: Cadastrar de Matrizes Curriculares; Cadastrar 

Disciplinas no Sistema Lyceum; Despachar Processos; Montar grade aos alunos 

inscritos por disciplinas; Enviar boletim de frequência; Confeccionar CIs/ Dar suporte 

aos professores e ao Diretor do Curso. 

 

5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 

O planejamento curricular implica determinada concepção de conhecimento e 

aprendizagem, com abordagem metodológica específica, coerente com a opção 

político-filosófica institucional. 

Ao considerar a produção acelerada do conhecimento e as profundas 

mudanças científicas e tecnológicas, a organização curricular coloca importantes 

desafios aos professores e gestores.    

Segundo Silva (1999), a discussão sobre currículo coloca duas questões 

centrais ao processo educativo, ou seja, qual o conhecimento é considerado essencial 

a ser ensinado? E, que tipo de pessoa se pretende formar? De modo análogo afirma 

Berticelli (1998) ser o currículo “a questão central que diz respeito àquilo que a escola 

faz e para quem faz ou deixa de fazer”.  Existe, desse modo, na construção do 

currículo escolar uma relação de poder, na seleção de saberes que o outro deve 

aprender e na construção da identidade do aluno. 

Nessa perspectiva, a definição curricular, ao selecionar estes, e não aqueles 

saberes, e formar este perfil humano e profissional, e não outro, traduz opções 

socioculturais, ideológicas, epistemológicas e políticas que fundamentam a 

abordagem dos diferentes conteúdos cognitivos, procedimentais e atitudinais. Sendo 

assim, ao se definir o currículo, define-se, igualmente, uma concepção de espaço 

COMPROVANTES
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educativo, ou como espaço hegemônico, ou, como espaço da produção do 

conhecimento novo, da inovação tecnológica, da ratificação ou revisão dos valores, 

da crítica e da reconstrução permanente das relações sociais.  

A definição da natureza desse espaço, por envolver questões essenciais do 

processo educativo, não pode resultar de deliberações individuais. Ao contrário, se 

constitui num processo de reflexão do coletivo acadêmico, de forma crítica, de 

construção de consensos acerca do campo epistemológico, das práticas pedagógicas 

inseridas no contexto social. E, por tratar-se de um processo que está em permanente 

construção, supõe retomadas e retificações. Portanto, a elaboração de currículos pela 

comunidade acadêmica, que expressem essa intencionalidade, pressupõe o 

estabelecimento de “programas de formação global, com coerência didática e 

distribuição de tempo de forma sequencial, com situações e atividades ordenadas.”   

Disto decorre que o planejamento curricular implica determinada concepção de 

conhecimento e aprendizagem, com abordagem metodológica específica, além do 

que já se afirmou em relação à opção político-filosófica institucional. Considerando-se, 

pois, a produção acelerada do conhecimento, desafios novos são trazidos aos que 

pensam e executam currículos, ou seja, aos gestores e professores. A renovação 

curricular e a flexibilidade dos projetos pedagógicos dos cursos levam em conta a 

dinâmica da sociedade da informação e mais do que se adequar a ela, os currículos 

dos cursos de graduação se caracterizam pela versatilidade em compreender as 

demandas sociais e interferir nelas, formando profissionais que sejam capazes de 

compreender e enfrentar os problemas cotidianos, com toda sua complexidade, 

celeridade de respostas compatíveis com uma sociedade que se deseja mais humana 

e inclusiva.  

Assim, a UniEVANGÉLICA entende o currículo como espaço educativo que 

compreende um conjunto de saberes e  atividades destinados à formação do 

profissional e do cidadão em sua integralidade. Incluídos nesses saberes e atividades 

estão as orientações das Diretrizes Curriculares para a Educação Ambiental 

(Resolução Nº 02/2012); Diretrizes Curriculares para a Educação em Direitos 

Humanos (Resolução nº 01/2012) e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 



Educação Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena (Resolução nº 01/2004). 

Nesse sentido, entende-se que o currículo deve assegurar, minimamente:  

• uma proposta formativa coerente com a visão e missão institucional, 

fundamentando-se nas políticas oficiais para a graduação;  

• uma formação com sólida base científica e tecnológica, com espaços de 

fundamentação teórica e práticas que assegurem a posterior inserção do egresso 

nessa realidade que nela deverá atuar, para oferecer respostas adequadas à 

sociedade que se deseja mais humana e inclusiva; 

• a compreensão da sociedade contemporânea, com suas potencialidades e 

desafios, e o julgamento crítico dessa realidade, que norteie a atuação para uma 

cidadania comprometida com a dignidade humana, a ética e os valores democráticos;  

• espaços de flexibilidade, que levem em conta a dinâmica da sociedade da 

informação;  

• a necessária contextualização, contemplando as demandas sociais; 

• a interdisciplinaridade – concepção e formas de implementação; 

• a articulação teórico-prática – como, quando, onde ocorrem as atividades que 

favorecem a articulação entre a teoria e a prática, ao longo do curso;  

• a compatibilidade e adequação da carga-horária para a realização das 

diferentes atividades. 

Assim, formar profissionais com o título de Engenheiro Agrônomo, com 

capacidade de atuar nas áreas pertinentes à Agronomia, promovendo o conhecimento 

do contexto social, econômico e ambiental do agronegócio e da agricultura familiar, 

por meio da extensão rural e através da geração de tecnologia pela pesquisa 

agropecuária, planejamento e condução de políticas públicas de desenvolvimento, 

execução, acompanhamento e supervisão de atividades agropecuárias, bem como 

formação e capacitação de recursos humanos. 

O curso pretende promover a formação profissional, desenvolvendo o espírito 

empreendedor, crítico e criativo que permita ao profissional amenizar ou propor 



soluções aos problemas que envolvem a área da Engenharia Agronômica. Deverá 

ainda desenvolver conhecimentos e habilidades para a gestão, captação, 

operacionalização, organização, avaliação das mais variadas modalidades de 

serviços.   

O curso proporcionará além dos conhecimentos de natureza científica, os 

conhecimentos de natureza administrativa e mercadológica para ampliar as 

perspectivas de profissionalização, possibilitando ao profissional desempenhar de 

forma competente o exercício das suas funções. 

O curso oferecerá instrumental teórico-prático para possibilitar o 

desenvolvimento das atividades inerentes à elaboração e execução de projetos 

estimulando o aluno a desenvolver atividades práticas e vivências de situações reais 

do trabalho. 

O curso deverá proporcionar a formação de profissionais críticos-criativos e 

empreendedores capazes de identificar oportunidades de mercado, de negócios na 

área agronômica, com visão ética e humanística, no atendimento às demandas 

individuais e sociais relacionadas aos problemas sócio-econômicos, gerenciais e 

organizacionais e até mesmo criar empresas.  

Na formação necessária para a nova concepção do profissional de Agronomia, 

procurou-se identificar os diferentes espaços sociais de atuação deste profissional, 

considerando as conquistas da categoria, que se encontram consubstanciadas desde 

a Lei no 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que “Regula o exercício das profissões 

de Engenheiro, Arquiteto e Engenheiro Agrônomo, e dá outras providências”, 

Resolução no 218, de 29 de junho de 1973 do CONFEA que estabelece as 

respectivas atribuições profissionais, e a Resolução nº. 1.010, de 22 de agosto de 

2005 do CONFEA, que dispõe sobre a regulamentação da atribuição de títulos 

profissionais, atividades, competências e caracterização do âmbito de atuação dos 

profissionais inseridos no Sistema Confea/Crea, para efeito de fiscalização do 

exercício profissional. As mudanças exigidas no processo de formação devem ser 

realizadas em suas bases conceituais e não nas atribuições profissionais já 

regulamentadas. Desta forma, consideram-se como ponto de partida desta proposta, 

os espaços sociais de atuação profissional do Engenheiro Agrônomo, os quais podem 

ser assim classificados: 



- agricultura familiar; 

- agroecologia; 

- agronegócio; 

- movimentos sociais ligados à agricultura; 

- cooperativas agrícolas e outras formas de associação; 

- empresas de produção de insumos e equipamentos agrícolas; 

- serviço público de extensão rural, reforma agrária e meio ambiente; 

- serviço de difusão tecnológica em empresas privadas; 

- docência; 

- atuação como pesquisador em instituições de pesquisa pública e privada; 

- assessoria técnica, organizativa e política no que se refere à agricultura; 

- planejamento em empresas privadas, instituições estatais e ONG’s; 

 - atuação profissional autônoma. 

Frente a estes diversos contextos de atuação profissional, entende-se que a 

formação do Engenheiro Agrônomo deve possibilitar: 

- o domínio dos métodos da ciência; 

- a versatilidade de ir do geral ao particular e do particular ao geral; 

- atuação ética, espírito crítico e visão holística; 

- capacidade de conhecer e compreender todas as etapas do processo da 

produção agrícola, desde o planejamento até a colocação do produto na mesa do 

consumidor, perceber diferenças nos contextos sociais e formas de produção 

agrícola, propor tecnologias compatíveis com o diagnóstico dos diferentes contextos e 

formas de produção agrícola, coletar, sistematizar e analisar dados e informações, ter 

a capacidade de atualizar-se e aprender permanentemente; 

- sólida formação técnico-científica; 

- a formação de uma consciência ecológica e econômica; 



- o compromisso com o desenvolvimento sustentável; 

- a competência comunicativa, argumentativa e de trabalho em equipe; 

- a capacidade de gerenciamento de recursos; 

- a habilidade empreendedora e de liderança. 

Percebe-se que este perfil exige uma formação de um profissional capacitado 

para a observação, análise, concepção e não só para a execução. Além disso, sua 

formação não pode ser entendida como conclusiva e terminal, mas indutora de 

aprendizagens permanentes, que acontecerão ao longo da sua vida profissional, 

principalmente pela leitura, pesquisa e capacidade de observação e sistematização.  

5.1 Estrutura curricular 

A concepção pedagógica que norteará o processo de ensino-aprendizagem é 

centrada no discente como sujeito desta aprendizagem, tendo o docente o papel de 

agente-facilitador do processo. 

O eixo epistemológico proposto para o Curso de Agronomia da 

UniEVANGÉLICA, seguindo recomendação das Diretrizes Curriculares para o curso 

de Agronomia estabelecida pela Resolução CNE/CES 1 de 2 de Fevereiro de 2006, 

encontra-se voltado para a formação generalista do egresso. Nesse sentido, o Curso 

em questão promoverá a articulação dos conteúdos propostos em seu currículo, a fim 

de proporcionar a formação de profissionais que atendam às demandas locais e 

regionais referentes ao exercício da profissão de Engenheiro Agrônomo. Essas 

demandas são determinadas pelo perfil geográfico, econômico e social da região, na 

qual se observa uma forte vocação para diversas atividades relacionadas à produção 

agrícola familiar e industrial. 

Os critérios para integralização curricular são de cinco anos (dez semestres) no 

mínimo e oito anos (16 semestres) no máximo, de acordo com a resolução no. 2, de 

18 de Junho de 2007, que dispõe sobre a carga horária mínima e procedimentos 

relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 

modalidade presencial. 

 



As disciplinas são oferecidas em forma de créditos, não havendo limite 

para matrícula em cada semestre. No ato da matrícula, o acadêmico é orientado para 

que haja adequação entre o atendimento à necessidade de integralização do curso, a 

disponibilidade do aluno e o horário de aula previsto para aquele semestre. 

- Duração do curso: 10 semestres 

- Turno de funcionamento: noturno (2ª a 6ª) e diurno (aos sábados) 

- Total de vagas: 60 (por semestre) 

- Regime Escolar: Semestral 

 

O núcleo de conteúdos básicos científicos deve fornecer o embasamento 

teórico necessário para que o futuro profissional possa desenvolver seu aprendizado. 

Este núcleo tem carga horária de 1120 horas/aula, que correspondem à 933 

horas/relógio e será integrado por: 

Cálculo I 

Física  

Biologia Celular 

Língua Portuguesa 

Química Geral e Analítica 

Bioquímica 

Desenho Técnico 

Morfologia e Taxonomia Vegetal  

Metodologia do Trabalho Científico 

Química Orgânica Aplicada 

Calculo II 

Cultura Religiosa 

Estatística Básica 



Genética 

Ecologia e Gestão Ambiental 

Zoologia geral 

Informática Aplicada à Agropecuária 

 

O núcleo de conteúdos técnico-científicos e profissionalizantes essenciais é 

destinado à caracterização do profissional. Sua carga horária é de 2000 horas/aula, 

que correspondem a 1666 horas relógio e será integrado por: 

 

Introdução à Agronomia 

Introdução à Ciência dos Solos  

Agrometeorologia e climatologia 

 Fisiologia Vegetal 

Topografia e Georeferenciamento 

Sociológica e Extensão Rural 

Levantamento e Classificação dos Solos 

Construções e Eletrificações Rurais 

Microbiologia Agrícola 

Geoprocessamento e Cartografia  

Zootecnia 

Máquinas, Motores e Mecanização Agrícola 

Entomologia Geral  

Estatística Experimental 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

Melhoramento Vegetal 



Irrigação e Drenagem I  

Anatomia e Fisiologia Animal 

Fitopatologia Geral 

Nutrição Animal e Forragicultura 

Entomologia Agrícola 

Biotecnologia Vegetal 

Fitopatologia Aplicada 

Irrigação e Drenagem II 

Produção e Tecnologia de Sementes 

Avaliação e Perícias Agronômicas 

Manejo, Conservação do Solo e dos Recursos Hídricos 

Manejo de plantas invasoras 

Propagação de plantas 

 

O núcleo de conteúdos técnicos profissionalizantes específicos visa contribuir 

para o aperfeiçoamento da habilitação profissional do formando. Este núcleo possui 

carga horária de 880 horas aula, que correspondem a 733 horas relógio e será 

integrado por: 

Gestão do Agronegócio I  

Fruticultura  

Grandes culturas I 

Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal e 

Aninal                     

Controle de Qualidade e Pós Colheita 

Optativa  

Grandes culturas II  



Olericultura 

Manejo e Produção Florestal 

Trabalho de conclusão de curso I  

Jardinocultura e Paisagismo 

Agricultura Orgânica  

Gestão do Agronegócio II  

Ética e Legislação 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

 

A carga horária de 4.340 (quatro mil trezentos e quarenta) horas/aula, que 

correspondem a 3.616 (três mil seiscentos e dezesseis) horas/relógio do curso não 

será desenvolvida com uso exclusivo da sala de aula. Daí a distribuição e a 

destinação de carga horária curricular estar em consonância especialmente com a Lei 

nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação e dá 

outras providências bem como com a Portaria nº 4.059, de 10 de dezembro, publicada 

no DOU de 13 de dezembro de 2004, Seção 1, p. 34. 

As atividades desenvolvidas fora de sala de aula fazem parte das atividades de 

extensão e práticas no campo de atuação, caracterizadas por visitas, parte das 

atividades complementares de 120 (duzentas) horas/aula, e dos estágios 

supervisionados I, II, e III de 220 (duzentas e vinte) horas/aula.  

Desse modo, a carga horária do Curso fica assim distribuída: 

 Carga horária total: 4.340 (quatro mil trezentos e quarenta) horas/aula ou 3.616 

(três mil seiscentos e dezesseis) horas/relógio; 

 Conteúdos básicos: 1.120 (mil cento e vinte) horas/aula, que correspondem a 

933 (novecentas e trinta e três) horas/relógio; 

 Conteúdos profissionais essenciais: 2000 (duas mil) hora/aula ou 1.666 (mil 

seiscentos e sessenta e seis) horas/relógio 

 Conteúdos profissionais específicos: 880 (oitocentos e oitenta) horas/aula, que 



correspondem a 733 (setecentos e trinta e três) horas/ relógio. 

 Estágio supervisionado obrigatório: 220 (duzentas e vinte) horas/aula ou 183 

(cento e oitenta e três) horas/ relógio. 

 Atividades complementares: 120 (cento e vinte) horas/aula ou 100 (cem) 

horas/relógio. 

 

5.2 Matriz curricular 

Disciplina Teórica Prática Total 

1º Período 
   

Introdução a Agronomia 40 40 80 

Cálculo I 80 
 

80 

Física 60 20 80 

Biologia Celular 60 20 80 

Língua Portuguesa 80 
 

80 

Química Geral e Analítica 40 40 80 

Total 
  

480 

2 Período 
   

Zoologia Geral 40 
 

40 

Desenho técnico 40 40 80 

Morfologia e Taxonomia Vegetal 60 20 80 

Bioquímica 40 
 

40 

Metodologia do Trabalho Científico 40 
 

40 

Química Orgânica Aplicada 40 40 80 

Cálculo II 80 
 

80 

Informática aplicada a agropecuária 40 
 

40 

Total 
  

480 

3 Período 
   

Cidadania, ética e espiritualidade 40 
 

40 

Estatística Básica 80 
 

80 

Introdução a Ciência do Solo 40 
 

40 

Topografia e Georeferenciamento 40 40 80 

Anatomia e Fisiologia animal 60 20 80 

Fisiologia Vegetal 60 20 80 

Total 
  

400 

4 Período 
   

Ecologia e Gestão Ambiental 60 20 80 

Levantamento e Classificação do Solo 60 20 80 

Construções e eletrificações rurais 60 20 80 

Geoprocessamento e Cartografia 40 40 80 

Estatística Experimental 60 20 80 



Total 
  

400 

5 Período 
   

Agrometeorologia e Climatologia 40 
 

40 

Entomologia Geral 40 40 80 

Maquinas, motores e mecaniz agrícola 40 40 80 

Microbiologia Agrícola 60 20 80 

Zootecnia 60 20 80 

Genética 40 
 

40 

Sociologia e Extensão Rural 60 20 80 

Total 
  

480 

6 Período 
   

Irrigação e Drenagem I 40 
 

40 

Fitopatologia Geral 60 20 80 

Nutrição Animal e Forragicultura 60 20 80 

Melhoramento Vegetal 60 20 80 

Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 60 20 80 

Manejo e Produção Florestal 40 
 

40 

Total 
  

400 

7 Período 
   

Fitopatologia Aplicada 60 20 80 

Propagação de Plantas 40 
 

40 

Entomologia Agrícola 40 40 80 

Irrigação e Drenagem II 40 40 80 

Produção e Tecnologia de Sementes 60 20 80 

Manejo de Plantas Invasoras 20 20 40 

Total 
  

400 

8 Período 
   

Grandes Culturas I 60 20 80 

Biotecnologia Vegetal 40 
 

40 

Manejo e Conservação do Solo e Rec. Hídricos 40 
 

40 

Tec de Produtos de Origem Vegetal e Animal 60 20 80 

Fruticultura 60 20 80 

Estágio Supervisionado I 80 
 

80 

Total 
  

400 

9 Período 
   

Controle de Qualidade e Pós Colheita 40 
 

40 

Optativa 40 
 

40 

Grandes Culturas II 60 20 80 

Olericultura 60 20 80 

Gestão do Agronegócio I 40 
 

40 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 
 

40 

Estágio Supervisionado II 80 
 

80 

Total 
  

400 

10 Período 
   



Avaliação e Perícias Agronômicas 40 
 

40 

Jardinocultura e Paisagismo 40 40 80 

Trabalho de Conclusão de Curso II 80 
 

80 

Estágio Supervisionado III 60 
 

60 

Ética e Legislação 40 
 

40 

Gestão do Agronegócio II 40 
 

40 

Agricultura Orgânica 40 
 

40 

Total 
  

380 

Atividades complementares 
  

120 

Total Geral (1 ao 10 períodos) 
  

4340 

 

5.1.2 Disciplinas optativas 

As disciplinas são ofertadas de acordo com a demanda dos alunos, sendo 

necessário um mínimo de 20 alunos matriculados para a criação de uma turma. Os 

alunos poderão cursá-las à medida que forem sendo oferecidas, podendo substituí-la 

por outra de mesma carga horária cursada fora da instituição, de acordo com 

avaliação e parecer da direção do curso, conforme quadro de disciplinas abaixo: 

Disciplina 
 Carga Horária 

Teórica Prática Semestral 

Libras 3 1 40 

Inglês Técnico 3 1 40 
Agricultura Familiar 3 1 40 

Zootecnia II  3 1 40 

5.1.3 Pré-requisitos 

Nº Disciplina pré-requisito(s) 

1 Introdução a Agronomia - 

2 Cálculo I - 

3 Física - 

4 Biologia Celular - 

5 Língua Portuguesa - 

6 Química Geral e Analítica - 

7 Zoologia Geral - 

8 Desenho técnico - 

9 Morfologia e Taxonomia Vegetal - 

10 Bioquímica - 

11 Metodologia do Trabalho Científico - 

12 Química Orgânica Aplicada - 

13 Cálculo II - 



14 Informática aplicada a agropecuária - 

15 Cultura Religiosa - 

16 Estatística Básica - 

17 Introdução a Ciência do Solo - 

18 Topografia e Georeferenciamento - 

19 Anatomia e Fisiologia Animal - 

20 Fisiologia Vegetal - 

21 Ecologia e Gestão Ambiental - 

22 Levantamento e Classificação do Solo 17 

23 Construções e eletrificações rurais 8 

24 Geoprocessamento e Cartografia 14 

25 Estatística Experimental 16 

26 Agrometeorologia e Climatologia - 

27 Entomologia Geral 7 

28 Maquinas, motores e mecanização agrícola - 

29 Microbiologia Agrícola - 

30 Zootecnia 19 

31 Genética  - 

32 Sociologia e Extensão Rural - 

33 Irrigação e Drenagem I 2 e 3 

34 Fitopatologia Geral  29 

35 Nutrição Animal e Forragicultura 19 e 30 

36 Melhoramento Vegetal 31 

37 Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 17 e 22 

38 Manejo e Produção Florestal - 

39 Fitopatologia Aplicada 29 e 34 

40 Propagação de Plantas - 

41 Entomologia Agrícola 7 e 27 

42 Irrigação e Drenagem II 33 e 26 

43 Produção e Tecnologia de Sementes - 

44 Manejo de Plantas Invasoras - 

45 Grandes Culturas I 37, 39, 41, 43 e 44 

46 Biotecnologia Vegetal - 

47 
Manejo e Conservação do Solo e Rec. 

Hídricos - 

48 
Tec de Produtos de Origem Vegetal e 

Animal - 

49 Fruticultura - 

50 Estágio Supervisionado I - 

51 Controle de Qualidade e Pós Colheita - 

52 Optativa I - 

53 Grandes Culturas II 45 

54 Olericultura - 

55 Gestão do Agronegócio I - 

56 Trabalho de Conclusão de Curso I - 



57 Estágio Supervisionado II 50 

58 Avaliação e Perícias Agronômicas - 

59 Jardinocultura e Paisagismo - 

60 Trabalho de Conclusão de Curso II 56 

61 Estágio Supervisionado III 50 e 57 

62 Ética e Legislação - 

63 Gestão do Agronegócio II 55 

64 Agricultura Orgânica - 

 

 

5.1.4 Ementas e bibliografia básica e complementar 

1o Período 

Nome: Introdução à Agronomia 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Aspectos da formação; Atribuições e legislação que regulamenta a 

profissão do Engenheiro Agrônomo; Aspectos Históricos; Político-Sociais e 

Econômicos da Agronomia; Agroecologia; Produção Animal; Fitossanidade; 

Alimentação humana; Introdução ao pré-processamento e armazenamento de grãos; 

Introdução à mecanização agrícola; Introdução ao uso de energia na agricultura; Ética 

profissional; Espaços sociais e econômicos da Agricultura; Relações ensino-pesquisa-

extensão. 

Bibliografia básica: 

1. CAMARGO, M. Fundamentos de ética geral e profissional. Petrópolis: 

Vozes, 2008. 108p.  

2. ABBOUD, A. S. Introdução à agronomia. Rio de Janeiro: Interciência, 2013. 

3. CDEN. Código de ética profissional: da engenharia, da arquitetura, da 

agronomia, da geologia, da geografia e da meteorologia. Disponível em: http:// 

www.gerenciamento.ufba.br/Downloads/Código de Ética final_070303.pdf.  

2001. 

Bibliografia complementar: 

1. BUAINAIN, A.M. Economia agrícola. São Paulo: EDUFSCAR, 2011.  

2. CAVINATTO, V. M. Saneamento Básico. 11. ed. São Paulo: Moderna, 1994.  



3. LORENZI, H. Plantas  do Brasil. 4. ed. Nova Odessa: Plantarum. 2008. 640p.  

4. SERAFINI, LA.; BARROS, H.M. AZEVEDO, J.L. Biotecnologia: avanços na 

agricultura e na agroindústria. Caxias do Sul: Educs, 2002. 464p.  

5. ESALQ. Enciclopédia agrícola brasileira. São Paulo: EDUSP, 2000. 

 

Nome: Cálculo I 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Números Reais; Funções; Limites e Continuidade; Derivadas; Aplicações 

da Derivada; Integral de Riemann.  

Bibliografia básica: 

1. FLEMMING, D.M; GONÇALVES, M.B. Cálculo A: funções, limites, 

derivações e integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007.  

2. THOMAS, G.B. Cálculo. 11. ed. São Paulo: Addison Wesley, 2008.  

3. FERREIRA, R.  S. Matemática aplicada às ciências agrárias: análise de 
dados e modelos. Viçosa: Ed. UFV, 2008. 

 
Bibliografia complementar: 

1. AVILA, Geraldo. Cálculo das funções de uma variável. Rio de Janeiro: LTC, 

2004.  

2. STWART, J. Cálculo. 7.ed. São Paulo: Cengage Learning, 2012.  

3. HIMONAS, A; HOWARD, A. Cálculo – Conceitos e Aplicações. Rio de 

Janeiro. LTC, 2005.  

4. HOFFMAN, L. D. Cálculo: um curso moderno e suas aplicações. Rio de 

Janeiro: LTC, 2008.  

5. SOARES, M. G. Cálculo em uma variável complexa. 5.ed. Rio de Janeiro: 

IMPA, 2012. 

 

Nome: Física 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Mecânica do Corpo Rígido; Fluidos; Fenômenos Térmicos; Fenômenos 

Eletromagnéticos; Física das Radiações. 



Bibliografia básica: 

1. HALLIDAY, D. RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 1 - 

Mecânica, 8ª edição, LTC Editora, Rio de Janeiro, 2009.  

2. HALLIDAY, D. RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol. 2 - 

Gravitação, Ondas e Termodinâmica, 8ª edição, LTC Editora, Rio de Janeiro, 

2009.   

3. HALLIDAY, D. RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol.3 - 

Eletromagnetismo, 8ª edição, LTC Editora, Rio de Janeiro, 2009.   

Bibliografia complementar: 

1. CUTNELL & JOHNSON.  Física I.  Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

2. CUTNELL & JOHNSON. Física II Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

3. CUTNELL & JOHNSON. Física III Rio de Janeiro: LTC, 2006.  

4. HALLIDAY, D. RESNICK, R. e WALKER, J. Fundamentos de Física. Vol.4 – 

Óptica e Física Moderna, 8ª edição, LTC Editora, Rio de Janeiro, 2009.  

5. TIPLER, P. A. Física para cientistas e engenheiros: mecânica, oscilações e 

ondas termodinâmicas. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009.  

 

Nome: Biologia Celular  

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Evolução Celular; Biomoléculas; Membranas e os mecanismos da 

Permeabilidade Seletiva (Transporte através da Membrana); Citoesqueleto; 

Respiração Celular; Fotossíntese; A Síntese e as vias de transportes de substâncias 

dentro da célula; Digestão Intracelular; Comunicação Celular; Os Cromossomos e o 

DNA; Replicação, Reparo e Recombinação do DNA; Do DNA à Proteína; Ciclo 

celular: Mitose e Meiose; Diferenciação celular e formação de tecidos.  

 

Bibliografia básica: 

1. ALBERTS, B. Fundamentos da biologia celular. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

2. CAMPBELL & Cols. Biologia. Porto Alegre: Artmed, 2010.  



3. JUNQUEIRA, L.C.; CARNEIRO, J. Biologia celular e molecular. 8. ed. São 

Paulo: Guanabara Koogan, 2005. 

 

Bibliografia complementar: 

1. COOPER, G. M. A célula. Porto Alegre: Artmed, 2007.  

2. DE ROBERTIS; DE ROBERTIS JR., E. M. F. Bases da biologia celular e 

molecular. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2006.  

3. BOLSOVER, Stephen. Biologia Celular. 2.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2005.  

4. LODISH, H. Biologia celular e molecular. Porto Alegre: Artmed, 2005.  

5. PURVES, W. K. Coleção vida: a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 

2009.  

 

Nome: Língua Portuguesa 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Desenvolvimento da capacidade de ler; Analisar; Produzir textos a partir 

de elementos constitutivos para elaboração do ensaio acadêmico e do relatório; 

Técnicas de síntese textual, observando-se as normas gramaticais vigentes. 

Bibliografia básica: 

1. CASSANY, Daniel. Oficina de textos: compreensão leitora e expressão 

escrita em todas as disciplinas e profissões. Trad. Valério Campos. Porto 

Alegre: Artmed, 2008.  

2. GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 

Fundação Getúlio Vargas, 2010.  

3. MOYSÉS, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e 

produção de texto. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  

Bibliografia complementar: 

1. AIUB, Tânia. Português, prática de leitura e escrita. Porto Alegre: Penso 

Editora LTDA, 2015.  



2. ALVES, Adriano. Língua Portuguesa: compreensão e interpretação de textos. 

São Paulo: Método, 2014.  

3. ANDRADE, Maria Margarida de. Língua portuguesa: noções básicas para 

cursos superiores. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

4. AZEVEDO, Roberta. Português básico. Porto Alegre: Penso, 2015.  

5. TERCIOTTI, Sandra Helena. Português na prática: para cursos de graduação e 

concursos públicos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.  

 

Nome: Química Geral e Analítica 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Estrutura atômica e a lei periódica; Ligação química e estrutura 

molecular; Estequiometria; Equilíbrio químico; Equilíbrio heterogêneo: conceito de 

precipitado e produto de solubilidade; Precipitações fracionadas com gás sulfídrico e 

com hidróxidos metálicos; Equilíbrio ácido-base: teorias ácido e base; Autoprotólise 

da água; Cálculo de pH de ácidos e bases fortes e fracas; pH de sais de ácidos fortes 

e fracos e solução tampão; Volumetrias de neutralização, precipitação, complexação 

e oxi-redução. 

 

Bibliografia básica: 

1. ATKINS, P.; LORETTA, J. Princípios de Química – Questionando a Vida 

Moderna e o Meio Ambiente. Porto Alegre: Bookman, 3 ed, 2006.   

2. BACCAN, N.; ANDRADE, J. C.; GODINHO, O. E. S.; BARONE, J. S. Química 

Analítica Quantitativa Elementar. São Paulo: Edgard Blucher, 3 ed, 2001.   

3. SKOOG, D. A. Fundamentos de Química Analítica. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 8 ed, 2006.  

 

Bibliografia complementar: 

1. PERUZZO, F. M. CANTO, E. L. do. Química na abordagem do cotidiano. 4. 

Ed. São Paulo: Moderna, 2012. 678 p.  

2. HARRIS, D. C. Análise Química Quantitativa. de Janeiro; LTC, 2008.  



3. KOLTZ. J. C. Química geral e reações químicas Rio. São Paulo: Cengage, 

2010. v.1.  

4. MAIA, D. J. Química geral: fundamentos. São Paulo: Prentice, 2007.  

5. VOGEL, A. I. ; MENDHAM. Análise química quantitativa. Rio de Janeiro: 

LTC, 2002.  

 

 

2o Período 

Nome: Bioquímica 

Carga horária: 40 h/ semestre 

Ementa: Introduzir conceitos básicos da bioquímica; Estudo das estruturas e 

respectivas funções das macromoléculas biológicas; Atividades metabólicas das 

plantas superiores; Carboidratos; Aminoácidos; Proteínas; Lipídeos; Enzimas; 

Coenzimas; Vitaminas. 

 

Bibliografia básica: 

1. CAMPBELL, M. K. Bioquímica. 3 ed. Porto Alegre: Artmed, 2001.   

2. LEHNINGER, A. L., COX, N., YARBOROROUH, K. Princípios de Bioquímica. 

4 ed. São Paulo: Editora Sarvier, 2006.   

3. MARZZOCO, A.; TORRES, B. B. Bioquímica básica. 3. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. ALFENAS, A. C. Eletroforese e marcadores bioquímicos em plantas e 

microrganismos. Viçosa: UFV, 2006. 

2. CAMPBELL, M. K. Bioquímica.  combo. São Paulo: Cengage, 2007. 

3. CAMPBELL, M. K. Bioquímica. básico. São Paulo: Cengage, 2006. v.1.   

4. CHAMPE, P. C. Bioquímica ilustrada. Porto Alegre: Artmed, 2009.   



5. LEHNINGER, A. L.; NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de bioquímica. 4. 

ed. Tradução de W.R. L. e A. A. Simões. São Paulo: Sarvier, 2006.   

 

Nome: Desenho Técnico 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Princípios do desenho técnico; Normas e simbologias; Posições de retas 

e planos; Projeções (pontos, retas, planos e sólidos); Obtenção da verdadeira 

grandeza; Intersecções; Escalas; Vistas; Cortes; Perspectivas; tangências e 

concordâncias; Técnicas de contagens; Representações de poliedros; Arquitetura.   

 

Bibliografia básica: 

1. FERREIRA, P. Desenho Técnico Básico. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 

2008. 

2. SILVA, A. Desenho técnico moderno. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2007.  

3. SILVA, A.; RIBEIRO, C.T.; DIAS, J.; SOUSA, L. Desenho técnico moderno. 8ª. 

ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2010. 496 p.  

 

Bibliografia complementar:  

1. BUENO, C. P. Desenho técnico para engenharias. Curitiba: Juruá, 2008. 

2. OMURA, G. Aprendendo AutoCAD 2009 e AutoCAD Lt 2009. Rio de Janeiro: 

Atlas Books, 2008.  

3. SILVEIRA, S. J. AutoCAD 2009 em 3D. Florianópolis;Visual Books,2009.  

4. SPECK, H. J. Manual básico de desenho técnico. Florianópolis, 2007.  

5. BALDAN, R. de L.; COSTA, L.  AutoCAD 2013: utilizando totalmente. São 

Paulo: Érica, 2012. 568p.  

 

 

Nome: Morfologia e Taxonomia Vegetal  

Carga horária: 80 h/ semestre 



Ementa: Anatomia e morfologia dos órgãos vegetativos: raiz, caule e folha e dos 

órgãos reprodutivos: flor, fruto e semente. Estruturas secretoras, Aspectos evolutivos; 

Adaptações anatômicas a diferentes ambientes. Sistemas de classificação e regras 

de nomenclatura botânica; filogenia, estudos taxonômicos de fanerógamos em 

famílias de importância agronômica. Noções e técnicas de coletas de material 

fanerogâmico; Herborização.  

 

Bibliografia básica: 

1. GLÓRIA, B. A.; GUERREIRO, S. M. C. Anatomia vegetal. Viçosa: UFV, 2006.  

2. LORENZI, H. Morfologia vegetal. Nova Odessa: Plantarum, 2007.   

3. VIDAL, W. N.; VIDAL, M. R. R. Botânica: Organografia. 4. ed. Viçosa: UFV, 

2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. CASTRO, E. M. Histologia vegetal: Estrutura e função dos Órgãos 

Vegetativos. Lavras: UFLA, 2009.  

2. CUTTER, E. G. Anatomia vegetal. São Paulo: Roca, 2000. v.1 e 2.  

3. DAMIAO FILHO, C. F. Morfologia vegetal. Jaboticabal: Funep, 2005.  

4. OLIVEIRA, F. Prática de morfologia vegetal. Rio de Janeiro: Atheneu, 2005.  

5. RAVEN, P. H.; EVERT, R. F.; EICHHORN, S. E. Biologia vegetal. 6 ed. Rio de 

Janeiro: Guanabara. 2007. 

 

Nome: Metodologia do Trabalho Científico 

Carga horária: 40 h/ semestre 

Ementa: Técnicas de estudo. Tipos de conhecimento e a produção do 

conhecimento na formação em nível superior. Normas para a produção e 

apresentação de trabalhos acadêmicos: técnicos e científicos (ABNT). Fontes de 

pesquisa: o uso da biblioteca e das bases de dados em meio eletrônico. Ciência, 

técnica e tecnologia. Métodos e tipos de pesquisa. 

Bibliografia básica: 



1. ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho 

científico: elaboração de trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. Disponível em: 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392.  

2. MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de 

metodologia científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em:  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867. 

3. MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, 

resumos, resenhas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

Bibliografia complementar: 

1. DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 
2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0.  

2. FLICK, Uwe. Introdução à metodologia de pesquisa: um guia para iniciantes. 
Porto Alegre: Penso, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138.  
 

3. MATAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent. 
 

4. PEREIRA, José Matias. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. 
ed.  São Paulo: Atlas, 2012. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302. 
  

5. RAMOS, Albenides. Metodologia da pesquisa científica: como uma 
monografia pode abrir o horizonte do conhecimento. São Paulo: Atlas, 2009. 
Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.
00:32.0.  
 

Nome: Química Orgânica Aplicada 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Introdução à química orgânica; Funções orgânicas; Propriedades 

funcionais, químicas e físicas; Reações orgânicas e seus mecanismos; Propriedades 

e características dos compostos orgânicos; Fórmulas empregadas na química 

orgânica; Cadeias carbônicas; Radicais orgânicos. 

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522478392
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484867
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522466054/cfi/0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788565848138
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788502088788/recent
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522477302
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522465989/cfi/4!/4/4@0.00:32.0


 

Bibliografia básica: 

1. BARBOSA, L. C. A. Introdução a química orgânica. São Paulo: Prentice, 

2004. 

2. ALINGER, Norman. Química orgânica. 2.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

3. SOLOMONS, T.W.G. Guia de estudos e manual de soluções química 

orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 

 

Bibliografia complementar: 

1. CONSTANTINO, M. G. Química orgânica. Rio de Janeiro: LTC, 2008. v. 2.  

2. SOLOMONS, T. W. G. Química orgânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v 

1.  

3. SOLOMONS, T. W. G. Química orgânica. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. v 

2.  

4. CAMPOS, M. de M. Fundamentos de química orgânica. São Paulo: Edgard 

Blucher, 2004. 

5. VOLLHARDT, K. P. C. Química orgânica. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

 

Nome: Cálculo II  

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Integral indefinida; Métodos de Integração; Integral Definida; 

Aplicações da  integral  definida;  Integrais  impróprias;  Equações diferencias; 

Coordenadas Polares. 

 

Bibliografia básica: 

1. FLEMMING, D. M.; GONÇALVES, M, B. Cálculo A: funções, limites, 

derivações e integração. 6. ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 

2. GUIDORIZZI, H. L. Um curso de cálculo. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007.   

3. FERREIRA, R.  S. Matemática aplicada às ciências agrárias: análise de 
dados e modelos. Viçosa: Ed. UFV, 2008. 



 

Bibliografia complementar: 

1. ANTON, H., et al., Cálculo I, 8ª Ed, Bookman, 2007.  

2. HIMONAS, A., HOWARD, A., Cálculo: Conceitos e Aplicações, 1ª Ed., LTC, 

2005. 

3. SILVA, A.; RIBEIRO, C.T.; DIAS, J.; SOUSA, L. Desenho técnico moderno. 

8ª. ed. Rio de Janeiro: Editora LTC, 2010. 496 p.  

4. ROGÉRIO, Mauro U., SILVA, Hélio C., BADAN, Ana Amélia F. Cálculo 

Integral e Diferencial – Funções de Uma Variável. Goiânia: Editora UFG, 

1994.  

5.  AYRES Jr. A.F. Cálculo. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007. Col. Schaum.  

 

Nome: Informática Aplicada à Agropecuária 

Carga horária: 40 h/ semestre  

Ementa: Introdução ao processamento de dados; O computador e seu impacto no 

mundo moderno Conceitos básicos; Hardware; Software; Componentes de um 

computador; Memórias; Sistemas e aplicativos; Introdução aos sistemas operacionais; 

Configurações do ambiente de trabalho; Principais softwares básicos; Principais 

softwares aplicativos; Softwares mais utilizados na agropecuária. 

 

Bibliografia básica:  

1. POLLONI, E.G.F. Introdução a ciência da computação. São Paulo: 

Cengage, 2009.  

2. CANTERI, M.G. Informática básica aplicada as ciências agrárias. Londrina: 

Eduel, 2008.  

3. CAPRON, H. L. Introdução a informática. São Paulo: Prentice, 2005.  

 

Bibliografia complementar: 



1. LOPES, M. A.  Informática aplicada a bovinocultura. Jaboticabal: FUNEP, 

1997.  

2. MANZANO, J. A. Broffice.org 2,0. São Paulo: Érica, 2006.  

3. MANZANO, J. A. Guia de orientação e desenvolvimento de sites. São 

Paulo: Érica, 2008.  

4. SILVA, M. G. Informática: Terminologia Microsoft Windows, vista-internet e 

segurança-Microsot Office. São Paulo: Érica, 2008.  

5. MOKARZEL, F. C. Introdução a ciência da computação. Rio de Janeiro: 

Campus, 2008.  

 

Nome: Zoologia Geral 

Carga horária: 40 h/ semestre  

Ementa: Noções de classificação zoológica, biologia, morfologia, comportamento 

e sistemática dos animais vertebrados e invertebrados. 

 

Bibliografia básica:  

1. HICKMAN, C. P. Princípios integrados de zoologia. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 2004. 

2. STORER, T.I. & USINGER, R.L. Zoologia Geral. Ed. Nacional - Ed. da 

USP. São Paulo. 1991. 

3. BARNES, V.W. Zoologia Geral. 6a Ed. Sao Paulo. Ed. Bloch. 1982. 

 

Bibliografia complementar: 

1. RUPPERT, E.E., FOX, R.S. & BARNES, R.D. 2005.Zoologia dos 

Invertebrados. 7ª ed., Ed. Roca, São Paulo, 1145 p. 

2. BRUSCA, R.C. & BRUSCA, G.J. 2007. Invertebrados. 2a.ed., Ed. 

Guanabara Koogan, Rio de Janeiro. 968p. 

3. COSTA, C. S. R. Invertebrados - Manual de Aulas Práticas. São Paulo: 

Holos, 2006. 

4. POUCH, F.H.; HEISER, J.B.; Mc FARLAND, W.N. A Vida dos 



Vertebrados. Editora Atheneu. 3. Ed. 2003. 692p. 

5. Revista Brasileira de Zoologia. 
 

 

3o Período 

 

Nome: Cidadania, Ética e Espiritualidade 

Carga horária: 40 h/ semestre 

EMENTA: 

Espiritualidade e visão de mundo. As dimensões da existência humana. Religião, 

responsabilidade social, ambiental, ética e formação moral. Espiritualidade e o mundo 

do trabalho. Direitos Humanos e religião. Valores e dignidade humana fundamentados 

na fé cristã. Globalização e fundamentalismos religiosos. Religião e justiça social. 

 

Bibliografia básica: 

1. BONOME, José Roberto. Cultura e Religião. Goiânia/Anápolis: 

PUC/UniEVANGÉLICA, 2010. 

2. GAARDER, Jostein et al. O Livro das Religiões. São Paulo: Cia. das Letras, 

2000. 

3. GIDDENS, Anthony. Religião. In:Sociologia. 6ª edição. 

 

Bibliografia complementar: 

1. COSTA, Antônio Carlos. Convulsão protestante: quando a Teologia foge do 

templo e abraça a rua. São Paulo: Mundo Cristão, 2015. 

2. LEWIS, C. S. Cristianismo Puro e Simples. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

3. SIRE, James. O Universo ao lado: um catálogo básico sobre cosmovisão. São 

Paulo: Hagnos, 2009. 

4. TEIXEIRA, Faustino; MENEZES, Renata (Orgs.). Religiões em movimento: o 

censo de 2010. Petrópolis: Vozes, 2013. 



5. WEBER, Max. Sociologia da religião. In: Economia e Sociedade. Volume I. 

Brasília: EDU-UnB, 2015. 

 

Nome: Estatística Básica 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Estatística e ciência. Estatística descritiva: Distribuição de frequência; 

Medidas de tendência central; Medidas de dispersão; Regressão e correlação. 

Estatística inferencial: Probabilidade; Distribuições de probabilidade; Amostragem; 

intervalos de confiança; Testes de hipóteses. 

 

Bibliografia básica: 

1. MARTINS, G.; DOMINGUES, O. Estatística Geral e Aplicada. 4 ed. São 

Paulo: Atlas, 2011.  

2. MORETTIN, L. G. Estatística básica: probabilidade e inferência. São Paulo: 

Prentice, 2010.  

3. OLIVEIRA, M. S. Introdução a Estatística. Lavras: UFLA, 2009.  

 

Bibliografia complementar: 

1. ARANGO, H. G. Bioestatística: teórica e  computacional. Rio de Janeiro: 

LTC, 2009.  

2. BORNIA, Antonio Cezar. Estatística para cursos de engenharia e 

informática. São Paulo: Atlas, 2008. 

3. FARBER, B.; LARSON, R.  Estatística Aplicada. 4 ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2010.  

4. FERREIRA, D. F. Estatística básica. Lavras: Ufla, 2009.  

5. TRIOLA, M. F. Introdução a estatística. Rio de Janeiro: LTC, 2008.  

 

Nome: Introdução à Ciência dos Solos 

Carga horária: 40 h/ semestre 



Ementa: A ciência do solo na Agronomia; Geologia e mineralogia aplicada ao 

estudo do solo; Intemperismo; fatores e processos de formação dos solos; coloides e 

cargas elétricas dos solo; evolução das paisagens; ciclo da matéria na crosta 

terrestre, introdução aos aspectos: químicos, físicos e biológicos; coleta e preparo de 

amostras. 

 

Bibliografia básica: 

1. CURI, N.; RESENDE, M; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base 

para distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 4ª Ed, 2002.  338 p.  

2. POPP, J. H. Geologia geral. 6.ed. Rio de Janeiro, LTC, 2010.  

3. TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando 

a terra. São Paulo: Oficina de textos, 2000. 2ª. reimpressão, 2003. 558 p.   

 

Bibliografia complementar: 

1. KIEHL, E. J. Manual de edafologia. São Paulo: Ed. Agronômica de Ceres; 

1979. 264p.  

2. LEPSCH, I. F. Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de 

textos, 2002, 2ª. Ed. 178 p.  

3. OLIVEIRA, J. B. Pedologia aplicada. 2.ed. Piracicaba: FEALQ, 2005. 574 p.  

4. TROEH, Frederick R.; THOMPSON, Louis M. Solos e fertilidade do solo. São 

Paulo. Andrei Editora. 2007. 718p.  

5. LEPSCH, IGO F. 19 lições de pedologia. São Paulo : Oficina de Textos, 2011.  

 

Nome: Fisiologia vegetal 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Processos de absorção de água, sais minerais e de gases; Transpiração; 

Nutrição; Fotossíntese; Metabolismo do nitrogênio; Translocação de solutos 

orgânicos; Respiração; Biossíntese de carboidratos, lipídeos, proteínas e ácidos 

nucléicos; Desenvolvimento vegetal: hormônios, tropismo, fatores ambientais; 

Fisiologia da semente; Fotomorfogênese; Floração e frutificação. 



Bibliografia básica: 

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

2. PRADO, C. H. B. de A. CASALI, C. A. Fisiologia vegetal: práticas em relações 

hídricas, fotossíntese e nutrição mineral. Rio de Janeiro: Manole, 2006. 

3.  RAVEN, P.H.; EVERT, R.F. & EICHHORN, S.E. Biologia vegetal.  6ª ed.  Rio 

de Janeiro, Ed. Guanabara Koogan. S.A. 2001, 906 p.  

 

Bibliografia complementar: 

1. LARCHER, W. 2000. Ecofisiologia Vegetal. RiMA. 

2. KERBAUY, G.B. Fisiologia Vegetal. Ed. Guanabara. Rio de Janeiro. 2004.  

3. TAIZ, L.; ZEIGER, E. 1998. Plant Physiology. 2 ed. Califórnia, Benjaming 

Cummings Publishing Company.  

4. CASTRO, E. M. de. Histologia vegetal: estrutura e função de órgãos 

vegetativos. Rio de Janeiro: Nobel, 2009.  

5. FERRI, M. G. 1985. Fisiologia Vegetal. v I. EDUSP.  

 

Nome: Topografia e Georeferenciamento 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Medição de distâncias; Medição de ângulos; Reprodução geométrica de 

alinhamentos; Métodos de levantamento planimétrico e altimétrico; Cálculo de áreas; 

Cálculo de Volumes; Noções de geodésia; Noções de sensoriamento remoto, uso do 

GPS e noções de georeferenciamento com uso de GPS. 

 

Bibliografia básica: 

1. BORGES, A. C. Topografia. Vol. I e II. 8 ed. São Paulo, Edgard Blucher, 1995.  

2. CASACA, J.M.; MATOS, J.L.; DIAS, J.M.B. Topografia Geral. 4 ed Rio de 

Janeiro.LTC, 2007.  

3. MACCORMAC, J.C. Topografia. 5 ed. Rio de Janeiro. LTC. 2007.  

 



Bibliografia complementar: 

1. ABNT, Associação Brasileira de normas Técnicas: NBR 13.133 – Execução de 

levantamentos topográficos. 2002. 

2. ABNT, Associação Brasileira de normas Técnicas: NBR 14.166 – Rede de 

referência cadastral municipal – Procedimento.  2002.  

3. BORGES, A. C. Topografia. Vol. II. 8 ed. São Paulo, Edgard Blucher, 1995.  

4. GARCIA, G. J.; PIEDADE, G. C. F. Topografia aplicada a ciências agrarias. 

5.ed. São Paulo: Nobel, 1989.  

5. GONÇALVES, J. A. Topografia: conceitos e aplicações. 3.ed. Lisboa: Lidel, 

2012.  

 

Nome: Anatomia e Fisiologia Animal 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Noções de Anatomia e Fisiologia dos sistemas que compõem os animais 

domésticos. 

 

Bibliografia básica: 

1. FRANDSON, R. D.; WILKE, W. L.; FAILS, A. D. Anatomia e fisiologia dos 

animais de fazenda. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005.  

2. KONIG, H. E. Anatomia dos animais domésticos. .2. ed. Porto Alegre: 

Bookman, 2003. v.1.  

3. REECE, W. O. Anatomia funcional e fisiologia dos animais. São Paulo: 

Roca, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

1. CUNNINGHAN, J. G. Tratado de fisiologia veterinária. 3.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Kooga, 2008.  

2. DYCE, K.M. Tratado de anatomia veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  

3. GETTY, R.  SISSON & GROSSMAN: anatomia dos Animais Domésticos. 5ª 

Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.  



4. MOYES, C.D. Princípios de fisiologia animal. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

5. POPESKO, P. Atlas de Anatomia Topográfica dos Animais Domésticos. 

São Paulo, Editora Manole, 1985.  

 

4o Período 

Nome: Levantamento e Classificação dos Solos 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Perfil do solo; Características morfológicas; Atributos diagnósticos e 

outros atributos; Horizontes superficiais e subsuperficiais; Levantamento de solos; 

Unidades de referência; Tipos de levantamento; Classes de solos; Sistema brasileiro 

de classificação do solo.     

 

Bibliografia básica: 

1. EMBRAPA. Centro Nacional de Pesquisa de Solos (Rio de Janeiro, RJ). 

Sistema Brasileiro de Classificação de Solos. Brasília: Embrapa Produção 

de Informação; Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 412p.  

2. IBGE. Manual Técnico de pedologia. Coordenação de Recursos Naturais e 

Estudos Ambientais. 2ª. Ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2007. 323 p.  

3. LEPSCH, I. F. 19 lições de pedologia. São Paulo: Oficina de Textos, 2011. 446p.  

 

Bibliografia complementar: 

1. JONG VAN LIER, Q. (Ed). Física do solo. Viçosa, MG: Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo, 2010. 289p.   

2. LEMOS, R. C. e SANTOS, R. D. Manual de descrição e coleta de solo no 

campo. SBCS e Embrapa CNPS, Viçosa. 2002. 83 p.  

3. LIBARDI, P. L. Dinâmica da água no solo. São Paulo: Ed. Universidade de 

São Paulo, 2005.335 p.  

4. CURI, N.; RESENDE, M; REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: base 

para distinção de ambientes. Viçosa: NEPUT, 4ª Ed, 2002.  338 p.  



5. SCHNEIDER, P.; GIASSON, E.; KLAMT, E. Classificação da Aptidão Agrícola 

das Terras – Um Sistema alternativo. Editora Agrolivros, 72p., 2007. 

 

Nome: Construções e Eletrificações Rurais 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Materiais de construção e técnicas construtivas. Fundações. Projetos 

rurais (currais, ordenha, silos, suinocultura e aviários). Geração, transmissão, 

distribuição e dimensionamento de sistemas de energia. 

Bibliografia básica: 

1. FABICHAK, I. Pequenas construções rurais. 4.ed. Sâo Paulo: Nobel, 1976c.   

2. PEREIRA, M. F. Construções Rurais. São Paulo: Nobel, 2009. 330 p.  

3. BAÊTA, F. da C. Ambiência em Edificações rurais. Viçosa: UFV, 2010.   

 

Bibliografia complementar: 

1. BAUER, L.A. F. Materiais de construção. 3ª edição. Rio de Janeiro. LTC – 

Livros Técnicos e Científicos, 1987. Vol.1 e vol.2 . 

2. BORGES, A. de C. Prática das pequenas construções. São Paulo: Edgar 

Blucher, 2009.  

3. MOLITERNO, A. Caderno de projetos de telhados em estruturas de 

madeira. 4.ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2010.  

4. YAZIGI, W. A técnica de edificar. 11.ed. São Paulo: Pini, 2011.  

5. BERTOLINI, Luca. Materiais de construção: patologia, reabilitação, 

prevenção. São Paulo: Oficina de textos, 2010.  

 

Nome: Ecologia e Gestão Ambiental 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Fatores ecológicos. Desenvolvimento do ecossistema. Sistemas 

Agrícolas, aquáticos e terrestres. Ecologia aplicada. Política do meio ambiente. 

Sistemas de gestão e fiscalização ambiental. 



 

Bibliografia básica: 

1. BARRET, G. W. Fundamentos de ecologia. São Paulo: Thompson, 2007.  

2. BEGON, M. Ecologia: De indivíduos a ecossistemas. Porto Alegre: Artmed, 

2007.  

3. GUREVITCH, J. Ecologia vegetal. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

 

Bibliografia complementar: 

1. GLIESSMAN, R.S. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura 

sustentável. 4.ed. Porto Algre: UFRGS,  2009.  

2. DAJOZ, R. Princípios de ecologia. 7. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006.  

3. PINTO-COELHO, R. M. Fundamentos em ecologia. Porto Alegre: Artmed, 

2005.   

4. PRIMAVESI, A. Manejo ecológico do solo: a agricultura em solos tropicais. 

São Paulo: Nobel, 2002.   

5. PURVES, W. K.  Vida, a ciência da biologia. Porto Alegre: Artmed, 2009. v. 2.  

 

Nome: Geoprocessamento e Cartografia 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Geoprocessamento: Introdução; Sistemas de Informações Geográficas; 

Sensoriamento Remoto Sub-Orbital e Orbital; noções de cartografia e coordenadas.  

 

Bibliografia básica: 

1. FLORENZANO, T. G. Iniciação em sensoriamento remoto. 3.ed.  São 

Paulo: Oficina de textos, 2011.  

2. FITZ, P. R. Cartografia básica. 3.ed. São Paulo: Oficina de textos, 2008.  

3. NOVO, EVLYN M. L. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações 2.ed. 

São Paulo: Edgard Blucher,  1992  

 



Bibliografia complementar: 

 

1. GALVÍNCIO , J. D. Sensoriamento remoto e análise ambiental. Recife:  

UFPE, 2012.   

2. KUX, H. Sensoriamento remoto e SIG avançados. 2.ed. São Paulo: oficina 

de textos, 2007.  

3. FERREIRA, N. J. Aplicações Ambientais Brasileiras dos Satélites Noaa e Tiros-

N. São Paulo: Oficina de Textos, 2004. 

4. KUPLISH, T.M. Sensoriamento remoto da vegetação. São Paulo: Oficina de 

textos, 2012.  

5. MARCHETTI, D.A.B.; GARCIA, G.J. Princípios de fotogrametria e 

fotointerpretação. São Paulo, Ed. Nobel,1977.  

 

Nome: Estatística Experimental 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Introdução à estatística experimental; Delineamentos experimentais; 

Testes de comparação de médias; Regressão polinomial na análise de variância; 

Transformação de dados; Análise de distribuição de frequências; Experimentação 

agrícola.  

 

Bibliografia básica: 

1. BANZATTO, D. A.; KRONKA, S. N. Experimentação agrícola.  4. ed. 

Jaboticabal: Funep, 2008.   

2. ARANGO, H. G. Bioestatística: téorica e computacional. Rio de Janeiro: 

LTC, 2009.  

3. PIMENTEL - GOMES, F. Estatística aplicada a experimentos agronômicos 

e florestais. Piracicaba: FEALQ, 2002.  

 

Bibliografia complementar: 



1. ZIMMERMANN, F. J. P. Estatística aplicada à pesquisa agrícola. Santo 

Antonio de Goiás: Embrapa Arroz e Feijão, 2004. 402 p.  

2. CENTENO, A. J. Curso de estatística aplicada a biologia. 2. ed. Goiânia: 

UFG, Centro Editorial e Gráfico, 1999. 234 p.  

3. LARSON, R. Estatística aplicada. 4.ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 

2010.  

4. BOLFARINE, H. Elementos de Amostragem. São Paulo: Edgard Blucher, 2005.  

5. PIMENTEL - Gomes, F. Curso de estatística experimental. Piracicaba: Fealq, 

2009.  

 

5o Período 

Nome: Genética 

Carga horária: 40 h/ semestre 

Ementa: Herança e ambiente. Bases citológica da herança. Mendelismo. 

Extensões do mendelismo. Genética populacional e herança quantitativa. 

 

Bibliografia básica: 

1. GRIFFITHS, A.J. MILLER, J. H. SUZUKI, D. T. Introdução à genética. 8. ed. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009.  

2. RAMALHO, M.; SANTOS, J. B.; PINTO, C. B. Genética na agropecuária. 4ª 

Edição Lavras: UFLA, 2008.  

3. SNUSTAD, D, Peter. Fundamentos de genética. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2008.  

Bibliografia complementar: 

1. KLUG, William S. Conceitos de genética. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

2. LEWIN, B. Genes IX. Porto Alegre: Artmed, 2009.  

3. WATSON, James D. Biologia Molecular do Gene. Porto Alegre: Artmed, 

2006.  

4. ULRICH, Henning. Bases moleculares da biotecnologia. São Paulo: Roca, 

2008.  



5. BOREM, Aluizio. Fluxo gênico e transgênico. Viçosa: Ufv, 2007.  

 

Nome: Agrometeorologia e climatologia 

Carga horária: 40 h/ semestre 

Ementa: Estações meteorológicas de superfície e instrumental meteorológico; 

energia disponível ao meio ambiente e as plantas cultivadas; dinâmica da água nos 

sistemas agrícolas; classificação climática; levantamento da aptidão agroclimática das 

culturas agrícolas. 

 

Bibliografia básica: 

1. GHINI, Raquel. Mudanças Climáticas: Impactos sobre doenças de plantas no 

Brasil. São Paulo: Embrapa, 2008. 

2. REICHARDT, klaus. Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e 

aplicações. Barueri: Manole, 2004.  

3. VIANELLO, R. L.; ALVES, A. R. Meteorologia básica e aplicações. Viçosa: 

UFV, 2004. 449p.  

Bibliografia complementar: 

1. FERREIRA, R.A. Maior produção com melhor ambiente: para aves, suinos 

e bovinos. Editora Aprendar fácil. 2005. 371p.  

2. REICHARDT, K.; TIMM, L.C. Solo, Planta e Atmosfera: Conceitos, 

Processos e Aplicações. 1a edição. Editora Manole. Barueri – SP. 2004. 478 

p.  

3. CAVALCANTI, Iracema. Tempo e clima no Brasil. São Paulo: oficina de 

textos, 2009.  

4. MENDONÇA, F. Climatologia: noções básicas e Climas no Brasil. São Paulo: 

Oficina de Textos, 2007.  

5. VIANELLO, R.L. & ALVES, A.R. Meteorologia Básica e Aplicações. 

Universidade Federal de Viçosa. 1992. 449p.  

 

Nome: Sociologia e Extensão Rural 

Carga horária: 80 h/ semestre 



Período: 5o 

Ementa: Aspectos socio-histórico e antropológicos do desenvolvimento agrário. 

Relações de produção. Os sistemas de trabalho no campo. Estado e a questão 

fundiária. Direitos humanos e movimentos sociais no campo. Educação das relações 

étnico-raciais e história da cultura afro-brasileira e indígena. 

Bibliografia básica: 

1. ADORNO, T. W. e HORKHEIMER, M. Sociedade. In: FORACCHI, Marialice 

MENCARINI e MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade: leituras 

de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos 

Editora. 1985.  

2. FURTADO, C. O Processo Histórico do Desenvolvimento. In: BRESSER 

PEREIRA, L. C. e REGO, J. M. A grande esperança em Celso Furtado.  São 

Paulo: Editora 34, 2001.  

3. MORAES, R.C.C. Globalização e Radicalismo Agrário. São Paulo: UNESP, 

2007. 

 

Bibliografia complementar: 

1. GUANZIROLI, C. Agricultura familiar e reforma agrária no século XXI. Rio 

de Janeiro : Garamound, 2001.  

2. VEIGA, J. E. Que é reforma agrária. 11.ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.  

3. HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das 

Letras, 1995.p. 71 -92.  

4. MARTINS, C. B. Que é sociologia. 38.ed. Rio de Janeiro: Brasiliense, 1994.  

5. NISBET, Robert A. Comunidade. In FORACCHI, Marialice Mencarini e 

MARTINS, José de Souza. Sociologia e Sociedade: leituras de introdução à 

sociologia. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos Editora. 1985.  

 

Nome: Microbiologia agrícola 

Carga horária: 80 h/ semestre 



Ementa: Introdução a microbiologia do solo, do ar e da água. Características de 

fungo, bactéria, vírus, nematoides e outros microrganismos de interesse agrícola. 

Introdução a biologia do solo. Rizosfera. Fixação biológica de nitrogênio. Micorrizas. 

Xenobióticos. 

Bibliografia básica: 

1. MIRANDA, J. C. C. Cerrado: micorriza arbuscular. Brasília: Embrapa, 2008.  

2. PELCZAR, M.; CHAN, E. C. S. Microbiologia: conceitos e aplicações.  2ª ed. 

São Paulo: Makron Books, 2006. v.1 e 2.  

3. BURITY, F. Microrganismos e agrobiodiversidade. Porto Alegre: Agrolivros, 

2008.  

 

Bibliografia complementar 

1. MELO, V. de f. Química e mineralogia do solo. Viçosa: Sociedade Brasileira  de 

Ciências do Solo.  

2. MOREIRA, F.M.S.; SIQUEIRA, J.O. Microbiologia e bioquímica do solo. Lavras: 

UFLA, 2006.  

3. AZEVEDO, J.L. Microbiologia ambiental. Brasília: Embrapa, 2008.  

4. RIGOBELO, E. C. Dinâmicas das transformações microbianas em solo. 

Piracicaba: Funep, 2006.  

5. ROMEIRO, R.S. Métodos em bacteriologia de plantas. Viçosa: UFV, 2001.  

 

Nome: Zootecnia 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Introdução a Zootecnia; Caracterização das principais espécies e raças 

de animais de interesse zootécnico; Manejo Geral e principais sistemas de produção 

em: bovinocultura, avicultura, suinocultura, ovinocultura, caprinocultura, piscicultura e 

equinocultura. 

Bibliografia básica: 

1. PEIXOTO, A.M. Glossário de termos Zootécnicos. Piracicaba,. FEALQ, 

2009.  



2. TORRES, A. P. Manual de Zootecnia. 2. ed. Ceres, 1982. 302p.  

3. BERTECHINI, A. G. Nutrição de monogátrico. 2.ed. Lavras: UFLA, 2012.  

 

Bibliografia complementar: 

1. MILLEN, E. Zootecnia e Veterinária: teoria e práticas gerais. V.1. Campinas: 

Instituto Campineiro de Ensino Agrícola, 1975.   

2. CAVALCANTE, A.C. R. Caprinos e ovinos de corte. Rio de Janeiro: Embrapa 

Informação tecnológica, 2005.  

3. CORRÊA, A. N. S. Gado de Corte; O produtor pergunta a Embrapa 

responde. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1996.  

4. KINGHORN, B. Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Piracicaba: 

FEALQ, 2006.  

5. FERREIRA, R. A. Maior produção com melhor ambiente: para aves, suínos e 

bovinos. 2.ed. Viçosa: Aprenda fácil, 2011.  

 

Nome: Máquinas, Motores e Mecanização Agrícola 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Introdução à mecanização agrícola. Motores a combustão interna; 

Manutenção de tratores agrícolas; Sistemas operacionais de máquinas e 

implementos; Preparo do solo; Semeadura e adubação; Tecnologia de aplicação de 

produtos fitossanitários; Colheita. 

Bibliografia básica: 

1. LEITE, A. M. P. Preparo inicial do solo: desmatamento mecanizado. Viçosa: 

UFV, 2004.  

2. PORTELLA, J. A. Semeadoras para plantio direto. Viçosa: Aprenda Fácil, 

2000.  

3. MIALHE, L. G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: Agronômica 

Ceres. 1974.  

 

Bibliografia complementar: 



1. PORTELLA, J. A. Colheita de grãos mecanizada. Viçosa: Aprenda Fácil, 

2000.  

2. SILVEIRA, G. M. Máquinas para colheita e transporte. Viçosa: Aprenda 

Fácil, 2001. v.4.    

3. BALASTREIRE, L. A. Máquinas agrícolas. São Paulo: Balastreire, 2007.  

4. SILVEIRA, G. M. Máquinas para plantio e condução das culturas. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2001. v.3.  

5. SILVEIRA, G. M. Os Cuidados com o trator. Viçosa: Aprenda Fácil, 2001. v.1.  

 

Nome: Entomologia Geral 

Carga horária: 80 h/ semestre 

Ementa: Histórico, importância, conceitos e objetivos da entomologia; 

Importância, ordens e famílias da classe insecta e dos ácaros; Morfologia externa: 

cabeça, tórax, abdome e seus apêndices; Morfologia interna e fisiologia: sistemas 

respiratório, circulatório, reprodutor, nervoso, glandular, digestivo, tegumento e órgãos 

dos sentidos; Reprodução, crescimento e desenvolvimento dos insetos: tipos de 

reprodução e metamorfose; Ecologia dos insetos: autecologia e sinecologia; Coleções 

entomológicas. 

 

Bibliografia básica: 

1. FERREIRA, Beatriz Spalding Correa. Manual de identificação de insetos e 

outros invertebrados da cultura de soja. Brasília: Embrapa, 2006.  

2. GALLO, D. Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002.  

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

ed. São Paulo: Roca, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

1. MOORE, J. Uma introdução aos invertebrados. São Paulo: Santos, 2003. 

356p.  



2. SOSA-GOMEZ, D. R. Manual de identificação de insetos e outros 

invertebrados da cultura de soja. São Paulo: Santos, 2003.  

3. COSTA, Ervandil Correa. Entomologia florestal. Santa Maria: Ufsm, 2008.  

4. FLECHTMANN, C. H. W. Manual de acarologia: acarologia básica e ácaros 

de plantas cultivadas no Brasil. São Paulo: Ed. Hollos, 2008.  

5. RUPPERT, E. Zoologia dos invertebrados. 6.ed. São Paulo: Roca, 1996.  

 

6o Período 

Nome: Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Fundamentos da fertilidade do solo e propriedades físico-químicas. 

Elementos essenciais as plantas. Reação, acidez,  corretivos e correção do solo. 

Materia orgânica. Macro e micronutrientes. Elementos u´teis e os tóxicos. Avaliação 

da fertilidade e estado nutricional das culturas. Adubos e adubação. Interpretação da 

análise de solo. Recomendação de adubação. Manejo da fertilidade de solo Cerrado. 

Bibliografia básica: 

1. NOVAIS, R. F. Fertilidade do solo. Editora: Sociedade Brasileira de Ciência 

do Solo, Viçosa, 2007. 1017 p.  

2. EPSTEIN, A. Nutrição mineral de plantas: princípios e perspecivas. Londrina: 

Editora Planta, 2006.  

3. SOUSA, D. M. G; LOBATO, E. Cerrado: correção do solo e adubação. 2ª 

Ed. Embrapa Informação Tecnológica, 2004. 416 p.  

Bibliografia complementar: 

1. TROEH, F. Solos e fertilidade do solo. São Paulo: Organização Andrei, 2007.  

2. FERNANDES, M.S. Nutrição Mineral de plantas. Ed. UFV, Viçosa, 2006. 432 p.  

3. FERREIRA, M. E. Micronutrientes na agricultura. Piracicaba: Potafos, 1988.  

4. MARTHA JÚNIOR, Geraldo Bueno. Cerrado: uso eficiente de corretivos e 

fertilizantes em pastagens. Embrapa Cerrado, 2007. 224 p.  

5. VITTI, Godofredo Cesar; BOARET, Antonio Enedi. Fertilizantes fluidos. 

Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato, 1994. 343 p.  



 

Nome: Melhoramento Vegetal 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Importância do melhoramento de plantas na exploração agrícola; 

Centros de diversidade e conservação da biodiversidade agrícola; Métodos de 

melhoramento e resistência a pragas e doenças; Aplicação da experimentação 

agrícola ao melhoramento de plantas e Interação Genótipo x Ambiente. 

 

Bibliografia básica: 

1. BORÉM, A. e MIRANDA, G.V. Melhoramento de plantas. 4. ed. Viçosa:  

UFV, 2009.  

2. RAMALHO, M. A. P. SANTOS, J. B.; PINTO, C. A. B. P. Genética na 

agropecuária. Lavras: UFLA, 2005.  

3. RAMALHO, Magno Antonio Patto. Experimentação em genética e 

melhoramento de plantas. Lavras: UFL, 2005.  

 

Bibliografia complementar: 

1. ZIMMER, D. Ferramentas da biotecnologia: no melhoramento genético 

vegetal. Pelotas: Gráfica Universitária, 2005.  

2. CASTRO, M. G. de. O futuro do melhoramento genético vegetal no Brasil: 

impactos da biotecnologia e das leis de proteção de conhecimento. Rio de 

Janeiro: Embrapa Informação Tecnológica, 2006. 506 p.  

3. CRUZ, C D. Princípios de genética quantitativa. Viçosa: UFV, 2005.  

4. LOPES, M. A. Futuro do melhoramento genético vegetal no Brasil. Brasília: 

Embrapa, 2006.  

5. NACHTIGAL, J. C. Propagação de plantas frutíferas. Rio de Janeiro: 

Embrapa Informação Tecnolóica, 2005. 221 p.  

 

Nome: Irrigação e Drenagem I 



Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Hidráulica; Hidrostática; Hidrodinâmica; Higrometria; Condução de água; 

Estações de recalque; Aproveitamento de águas superficiais. 

 

Bibliografia básica: 

1. BERNARDO, Salassier; MANTOVANI, E. C.; SOARES, Antonio Alves. Manual 

de irrigação. Viçosa: UFV, 2009.  

2. DAKER, A. C. Irrigação e drenagem: água na agricultura:. v.3. Rio: Freitas 

Bastos. 1984.  

3. MANTOVANI, E. C; BERNARDO, S., PALARETTI, L. F; Irrigação: princípios e 

métodos, Viçosa: UFV. 2009.  

 

Bibliografia complementar:  

1. PENTEADO, S. R. Manejo da água e irrigação: na propriedade ecológica. 2.ed. 

Campinas: Edição do Autor, 2010.  

2. PRUSKI, Fernando Falco. Hidros. Dimensionamento dos Sistemas 

Hidroagricolas. Viçosa: Ufv, 2003.  

3. GRIBBIN, John E. Introdução a hidráulica, hidrologia e gestão de águas 

pluviais. São Paulo. São Paulo: Cengage, 2008.  

4. OLITTA, A. F. L. Os métodos de irrigação. São Paulo: Nobel , 1987. 267 p.  

5. BAPTISTA, M. B. Hidráulica aplicada. 2.ed. Porto Alegre: ABRH, 2011.  

 

Nome: Fitopatologia Geral 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Conceito de doença; Histórico da fitopatologia; Importância do estudo de 

doenças de plantas; Ciclo de relações patógeno-hospedeiro; Epidemiologia; 

Conceitos básicos de: fitovirologia, bacteriologia, micologia e nematologia agrícola; 

Variabilidade de agentes fitopatogênicos; Sintomatologia; Métodos de diagnose de 

doenças de plantas. 

 



Bibliografia básica: 

1. AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M.; BERGAMIN FILHO, A. eds. Manual de 

Fitopatologia. Volume 1 - Princípios e Conceitos. 4ª Edição. Editora 

Agronômica Ceres Ltda. São Paulo. 2011. 704p  

2. TRIGIANO, R. Fitopatologia: conceitos e exercícios de laboratório. Porto 

Alegre: Artmed, 2010.  

3. KIMATI, H. et al. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas.  

Piracicaba: Ceres, 2005. v. 2.  

 

Bibliografia complementar: 

1. MIZUBUTI, Eduardo Seite Gomide. Introdução a fitopatologia. Viçosa: UFV, 

2007.  

2. LORDELLO, L. G. E. Nematóides das plantas cultivadas. 6 ed. São Paulo: 

Nobel. 1997.  

3. ZERBIBI JR. Francisco Murilo. Introdução a virologia vegetal. Viçosa: UFV, 

2002.  

4. DUARTE, Maria de Lourdes Reis. Doenças de plantas no tropico úmido 

brasileiro II. Brasília: Embrapa, 2003.  

5. AZEVEDO, L. A. S. de. Fungicidas sistêmicos: teoria prática. Campinas: 

EMOPI, 2007. 284p.  

 

Nome: Nutrição Animal e Forragicultura 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Bioclimatologia animal; Princípios de nutrição animal; Digestão de 

monográsticos e ruminantes; Alimentos energéticos e protéicos; Volumosos para 

ruminantes; Fontes suplementares de minerais e vitaminas; Cálculo de rações 

balanceadas; Forragicultura; Identificação e avaliação de plantas forrageiras; 

Produção, conservação; utilização e manejo das pastagens. 

 

Bibliografia básica: 



1. LANA, R. de P. Nutrição animal: mitos e realidade. 2.ED. Viçosa: UFV, 2007. 

344p.  

2. BERTECHINI, Antonio G. Nutrição de monogástricos. Lavras: UFLA, 2010.  

3. BOLDRINI, Ilsi. Morfologia e taxonomia de gramínias sul-rio-grandense. 

Porto Alegre. UFRGS, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

1.  CORRÊA, A. N. S. Gado de Corte; O produtor pergunta a Embrapa 

responde. Brasília: EMBRAPA-SPI, 1996.  

2. BERCHIELLI, Telma T. Nutrição de ruminantes. Jaboticabal: Funep, 2006.  

3. MACHADO, L.C.P. Pastoreio racional Voisin: tecnologia agroecológica para 

o terceiro milênio. Porto Alegre: Cinco Continentes. 2004.  

4. OLIVEIRA, Itamar Pereira. Sistema Barreirão: emprego de micronutrientes na 

recuperação de pastagens. Brasília: Embrapa, 1998.  

5. OLIVEIRA, I. P. Sistema Barreirão: emprego de micronutrientes na 

recuperação de pastagens. Santo Antonio de Goiás: Embrapa CNPAF, 1998.  

 

Nome: Manejo e Produção Florestal 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Conceito e importância da silvicultura; Bases bioecológicas do 

crescimento das árvores e dos povoamentos; Dendrologia; Dendrometria e Inventário 

Florestal; Melhoramento dos Recursos Florestais; Culturas de Essências Exóticas e 

Nativas; Formação, Manejo e Exploração de Florestas com espécies de rápido 

crescimento; Código Florestal. 

 

Bibliografia básica: 

1. LORENZI, H. Árvores brasileiras : manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas do Brasil Vol I. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 2002.  

2. LORENZI, H. Árvores brasileiras : manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas do Brasil Vol II. Nova Odessa: Instituto Plantarum. 2009.  



3. SOUZA, A. L. Florestas nativas: estrutura, dinâmica e manejo. Viçosa: UFV,  

2013. 322p.  

 

 

Bibliografia complementar: 

1. MARTINS, S. V. Ecologia de florestas tropicais no Brasil. 2.ed. Viçosa: 

UFV, 2012 . 371 p.  

2. XAVIER, A. silvicultura clonal: princípios e técnicas. Viçosa: UFV,  2009. 272 

p.  

3. PRESTES, M.B.E.  Florestas. São Paulo: IMESP, 2008. 136 p.  

4. RESENDE, J. L. P. de. Análise econômica e social de projetos florestais. 

3.ed. Viçosa: UFV, 2013. 385p.  

5. FONSECA, C. R. Floresta com Araucária: ecologia, conservação e 

desenvolvimento sustentável. Ribeirão Preto: Holos, 2009. 

 

7o Período 

Nome: Entomologia Agrícola 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Histórico, importância, conceitos e objetivos do manejo de pragas; Bases 

do manejo integrado de artrópodes pragas (MIP) nos sistemas de cultivo; Métodos de 

controle de pragas; Mecanismo de ação dos inseticidas agrícolas; Manejo integrado 

das pragas das principais culturas.  

 

Bibliografia básica: 

1. GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R.P.L.; BATISTA, 

G.C. DE; BERTI FILHO, E.; PARRA, J.R.P.; ZUCCHI, R.A.; ALVES, S.B.; 

VENDRAMIM, J.D.; MARCHINI, L.C.; LOPES, J.R.S. & OMOTO, C. 

Entomologia Agrícola. Piracicaba: FEALQ. 2002. 920p.  

2. ANDREI, E. Compêndio de Defensivos Agrícolas: guia prático de produtos 

fotossanitários para o uso agrícola. São Paulo, Andrei Editora, 2009. 1380p.  



3. MINGUELA, J. V. Manual de Aplicação de Produtos Fitossanitários. 

Aprenda Fácil Editora,  2011. 588p.  

 

Bibliografia complementar: 

 

1. FERNANDES, O. A.; CORREIA, A. C. B.; BORTOLI, S. A. Manejo integrado 

de pragas e nematoides Vol.1 e Vol. 2. Jaboticabal - SP: FUNEP, 1992.  

2. LARA, F. M. Princípios de resistência de plantas a insetos. Piracicaba: 

ESALQ. 1991.  

3. MORAES, G. J.; FLECHTMANN, C. H. W. Manual de acarologia: acarologia 

básica e ácaros de plantas cultivadas no Brasil. Ribeirão Preto: Holos Editoral. 

2008.  

4. PENTEADO, S. R. Controle alternativo de pragas e doenças: com as caldas 

bordalesa, sulfocálcica e viçosa, caldas fertiprotetoras. 3.ed. Campinas: Edição 

do Autor, 2010. 152.p.  

5. GRAVENA, S. Manual prático de manejo ecológico de pragas dos citrus. 

Jaboticabal: S. Gravena, 2005. 372p.   

 

Nome: Fitopatologia Aplicada 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Principais grupos de doenças; princípios gerais e métodos de controle; 

Doenças das grandes culturas, hortaliças e fruteiras. 

 

Bibliografia básica: 

1. AMORIM, L.; REZENDE, J.A.M. & BERGAMIN FILHO, A. eds. Manual de 

Fitopatologia. Volume 1 - Princípios e Conceitos. 4ª Edição. Editora 

Agronômica Ceres Ltda. São Paulo. 2011. 704p.  

2. KIMATI, H. et al. Manual de fitopatologia: doenças das plantas cultivadas.  

Piracicaba: Ceres, 2005. v. 2.  

3. TRIGIANO, R. Fitopatologia: conceitos e exercícios de laboratório. Porto 

Alegre: Artmed, 2010.  



 

Bibliografia complementar: 

1. ZERBINI JR, F. M. Introdução à virologia vegetal. Viçosa: UFV, 2002.145 p.  

2. MINGUELA, J. V. Manual de aplicação de produtos fitossanitários. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2010. 588p.  

3. AZEVEDO, Luis Antonio Sequeira. Fungicidas sistêmicos. Teoria e Pratica. 

Piracicaba: Livroceres, 2007.  

4. PENTEADO, Silvio Roberto. Defensivos alternativos e naturais. Piracicaba: 

Orgânica, 2010.  

5. PENTEADO, Silvio Roberto. Controle alternativo de pragas e doenças-calda 

bodaleza sulfocalcica e viçosa – caldas fertiprotetoras. Piracicaba: 

Orgânica, 2008.  

 

Nome: Irrigação e Drenagem II 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Critérios básicos para seleção de sistemas de irrigação; Qualidade da 

água para irrigação; Métodos de Irrigação; Manejo da irrigação; Fertirrigação; 

Características físicas do solo importantes ao projeto de drenagem; Mapas freáticos; 

Coeficientes de drenagem; Regimes de drenagem (permanente e variável); Equações 

de drenagem. 

Bibliografia básica: 

1. DAKER, A. Irrigação e drenagem: a água na agricultura. 7ª Ed. Rio de 

Janeiro: Freitas Bastos, 1988. 544p.  

2. BERNARDO, Salassier; MANTOVANI, E. C.; SOARES, Antonio Alves. Manual 

de irrigação. Viçosa: UFV, 2009.  

3. MANTOVANI, E. C; BERNARDO, S., PALARETTI, L. F; Irrigação: princípios e 

métodos, Viçosa: UFV. 2009.  

 

Bibliografia complementar:  



1. CARVALHO, Jacinto de Assunção. Dimensionamento de pequenas 

barragens para irrigação. Viçosa: Ufv, 2008. 

2. OLITTA, A. F. L. Os métodos de irrigação. São Paulo: Nobel , 1987. 267 p.  

3. CRUCIANI, D. E. A drenagem na agricultura. São Paulo: Nobel, 1986. 337p.  

4. PENTEADO, Silvio Roberto. Manejo da Água e irrigação: na propriedade 

ecológica. Piracicaba: Via Orgânica, 2008.  

5. REICHARDT, K.; TIMM, L. C. Solo, Planta e Atmosfera: conceitos, processos 

e aplicações.Barueri: Manole, 2004. 478p.  

 

Nome: Produção e Tecnologia de Sementes 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Importância, formação e desenvolvimento. Fisiologia das sementes: 

maturação, germinação, dormência, deterioração e vigor das sementes. Sistema de 

produção, colheita, secagem, beneficiamento e armazenamento. Comercialização e 

legislação de sementes. 

Bibliografia básica: 

1. CARVALHO, N.M; NAKAGAWA, J. Sementes: ciência, tecnologia e produção. 

4 ed., Jaboticabal: Funep, 2007.  

2. SEDIYAMA, T. Tecnologias de produção de sementes de soja. Londrina: 

Mecenas, 2013. 352p.  

3. NASCIMENTO, W. M. Hortaliças: tecnologias de produção de sementes. Rio 

de Janeiro: Embrapa, 2011. 316p.  

  

Bibliografia complementar: 

1. MARCOS FILHO, J. Fisiologia de sementes de plantas cultivadas. 

Piracicaba: FEALQ, 2005. 495 p.  

2. ALMEIDA, F. A. de. O melhoramento vegetal e a produção de sementes na 

Embrapa. Rio de Janeiro: Embrapa, 1997. 358p.  

3. SANTIAGO, D. Métodos de detecção e quantificação de nematoides em 

sementes. Arapongas: Midas, 2004 92p.  



4. ESAU, K. Anatomia das plantas com sementes. São Paulo: Edgard Blucher, 

2007.  

5. DOMINGUEZ O., C. E. Sistema informal de sementes. Pelotas: UFPEL, 

2000. 207p.  

 

Nome: Manejo de plantas invasoras  

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Conceitos e importância; Biologia de plantas invasoras; Classificação, 

identificação e métodos de controle de plantas invasoras; Herbicidas: classificação, 

mecanismos de ação, absorção, translocação, metabolismo, formulação e misturas; 

Resistência de plantas invasoras a herbicidas; Comportamento de herbicidas no 

ambiente; Tecnologia de aplicação de herbicidas. 

 

Bibliografia básica: 

1. LORENZI, H. Plantas daninhas do Brasil: Terrestres, Aquáticas, Parasitas e 

Tóxicas. 4ª ed.Nova Odessa: Plantarum. 2008. 640p.  

2. MINGUELA, J. V. Manual de Aplicação de Produtos Fitossanitários. 

Aprenda Fácil Editora,  2011. 588p.  

3. ANDREI, E. Compêndio de Defensivos Agrícolas: guia prático de produtos 

fotossanitários para o uso agrícola. São Paulo, Andrei Editora, 2009. 1380p.  

 

Bibliografia complementar: 

1. DEUBER, R. Ciência das Plantas Daninhas. Jaboticabal: FUNEP, 1992.  

2. HERTWIG, K. V. Manual de herbicidas, desfolhantes, dessecantes, 

fitorreguladores e bio-estimulantes. Ceres, Sâo Paulo 2ª Edição, 

Agronômica 1983.  

3. RODRIGUES, B. N. Guia de Herbicida. 6.ed. Viçosa: UFV, 2011. 697.  

4. SILVA, A. A; SILVA, J. F. (Editores). Tópicos em manejo de plantas 

daninhas. Viçosa, MG:Editora UFV. 2007. 367p.  

5. VIDAL, R. A. Ação dos Herbicidas. Porto Alegre: Ribas Vidal, 2002. 89 p.  



 

Nome: Propagação de Plantas 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Conceitos, tipos e importância da propagação de plantas na exploração 

agrícola. Infra-estrutura para propagação de plantas. Substratos. Reguladores de 

crescimento. Propagação sexuada e assexuada. Miropropagação. 

Bibliografia básica: 

1. SIMAO, Salim. Tratado de fruticultura. Piracicaba: Fealq, 2005.    

2. KÄMPF, A.N. TAKANE, R. J.; SIQUEIRA, P. T. V. Floricultura: técnicas de 

preparo de substratos. Brasília – DF: LK, 2006.  

3. FACHINELLO, J.C.; HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J.C. Propagação de 

plantas frutíferas. Embrapa. 2005. 221 p.  

 

Bibliografia Complementar: 

1. BARBOSA, J.G.; LOPES, L.C. Propagação de plantas ornamentais. Viçosa: 

UFV, 2007. 183 p.  

2. BARBOSA, José Geraldo. Crisântemos: produção de mudas, cultivo para 

corte de flor, cultivo de vaso, cultivo hidropônico. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003.  

3. WENDLING, I. Substratos, adubação e irrigação na produção de mudas. 

Viçosa: Aprenda Fácil, 2002.  

4. CLARO, S. A. Leitos e substratos para a produção orgânica de: hortaliças, 

controle da murcha bacteriana. Guaíba: Agrolivros, 2013.  

5. CARNEIRO, V. T de C. Clonagem de plantas por sementes: estratégias de 

estudo da apomixia. Rio de Janeiro: Embrapa, 2004.  

 

8o Período 

Nome: Biotecnologia Vegetal 

Carga Horária: 40 h/semestre 



Ementa: Fundamentos; Técnicas; Aplicações da biotecnologia no melhoramento 

de plantas e na produção vegetal; Legislação; Normas de biossegurança; Códigos de 

bioética. 

 

Bibliografia básica 

1. FIGUEIREDO, M. do V. B. Biotecnologia aplicada a agricultura. Rio de 

Janeiro: Embrapa, 2010.  

2. BINSFELD, Pedro Canisio. Biossegurança em Biotecnologia. 1ª ed. Editora: 

INTERCIENCIA, – 2004.   

3. ZIMMER, P. D. Ferramentas da biotecnologia: no melhoramento genético 

vegetal. Pelotas: Gráfica Universitária, 2005. 158 p.  

Bibliografia complementar: 

1. AZEVEDO, L. A. Biotecnologia: avanços na agricultura e na agroindústria. 

Caxias do Sul: EDUCS, 2002.  

2. CRUZ, C.D.; CARNEIRO, P.C.S.; REGAZZI, A.J. Modelos biométricos 

aplicados ao melhoramento genético. V.1, 3.ed. Viçosa: UFV, 2004. 480p. v. 

1  

3. ULRICH, H. Bases moleculares da biotecnologia. São Paulo: Roca, 2008. 

218 p.   

4. FALEIRO, F. G. Biotecnologia: estado da arte e aplicações na agropecuária. 

Rio de Janeiro: Embrapa, 2011. 730p.  

5. CANÇADO, G. M. de A. Biotecnologia aplicada à agropecuária. Belo 

Horizonte: EPAMIG, 2012. 648p.  

Nome: Manejo, Conservação do Solo e dos Recursos Hídricos 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Recursos naturais renováveis: solo e água; Manejo do solo e água; 

Planejamento do uso e manejo do solo; Degradação física, química e biológica do 

solo, conservação do solo, recuperação de áreas degradadas; Erosão e 

Sedimentação; Qualidade do solo; Sistemas de manejo do solo; Rotação de culturas; 

Sustentabilidade do sistema de produção com relação ao subsistema solo; Interação 



entre os componentes do ciclo hidrológico; Práticas de manejo de bacias 

hidrográficas; Gestão de recursos hídricos. 

 

Bibliografia básica: 

1. LEPSCH, I. F. Formação e conservação do solo. 2.ed. São Paulo: Oficina de 

textos, 2010. 178p.  

2. WEIL, R.. Elementos da natureza e propriedades do solo. 3. ed. .  Porto 

Alegre: Bookman, 2012. 716 P.  

3. PRUSKI, Fernando Falco. Conservação de Solo e Água: práticas mecânicas 

para o controle da erosão hídrica. Viçosa. UFV, 2009.  

 

Bibliografia complementar: 

1. LOMBARDI NETO, Francisco. Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 2008.  

2. PRIMAVESI, A. M. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões 

tropicais. São Paulo: Nobel. 2002.  

3. TUCCI, Carlos E. M. Modelos hidrológicos. Porto Alegre: UFRGS, 2006.  

4. SCHIEL, Dietrich. O Estudo de bacias hidrográficas: estratégia para 

educação ambiental. São Carlos: Rima 2003.  

5. VARGAS, Milton Alexandre Teixeira. Biologia dos solos dos cerrados. 

Brasília: Embrapa, 1997.  

 

Nome: Grandes culturas I 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Domínio das técnicas envolvidas desde o preparo do solo até a colheita, 

beneficiamento e comercialização dos produtos obtidos do cultivo das culturas 

comerciais extensivas: arroz, milho, sorgo, cana-de-açúcar e trigo. 

 

Bibliografia básica: 



1. PAYNE, J.H. Operações unitárias na produção de açúcar de cana. São 

Paulo: Nobel, 1989. 245 p.  

2. BARBOSA FILHO, M.P. Nutrição e adubação do arroz (sequeiro e irrigado). 

Piracicaba: Potafós, 1997.  

3. MORETHSON, R. A cultura do milho irrigado. Rio de Janeiro: Embrapa, 

2003. 317 p.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BRESEGHELLO, F.; STONE, L.F. Tecnologia para o arroz de terras altas. 

Santo Antônio de Goiás-GO: EMBRAPA-CNPAF, 1998.  

2. BARBOSA, C. A. Manual da cultura do milho. Viçosa: AgroJuris, 2008. 191 p.  

3. SANTOS, F. Cana-de-açúcar: bioenergia, açúcar e etanol. 2.ed. Viçosa: UFV, 

2011. 637 p.  

4. PIRES, J. L. F.; VARGAS, L.; CUNHA, G. R. da. Trigo no Brasil: bases para 

produção competitiva e sustentável. Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2011. 

488 p. 2011.  

5. DELGADO, A.A. Produção do açúcar mascavo, rapadura e melado. 

Piracicaba: A.A. Delgado, 1999. 159 p.  

 

Nome: Tecnologia de Produtos de Origem Vegetal e Animal 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Tecnologia de transformação e conservação de produtos agropecuários 

de uso alimentício com ênfase em tecnologia de carnes, laticínios e produtos de 

origem vegetal; Classificação, terminologia, composição, microbiologia, bioquímica e 

fermentações; Padronização; Beneficiamento, equipamentos, processos industriais, 

subprodutos, higiene, controle de qualidade, conservação e armazenamento. 

 

Bibliografia básica: 

1. GONSALVES NETO, J. Manual do produtor de leite. Viçosa: Aprenda fácil, 

2013.  



2. ORDÓÑEZ, A. J. et al. Tecnologia de Alimentos. Componentes dos alimentos 

e processos. Porto Alegre: Artmed 2005, v.1. 

3. ORDÓÑEZ, A. J. et al. Tecnologia de Alimentos. Alimentos de Origem 

Animal. Porto Alegre: Artmed 2005, v.2.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BERTOLINO, Marco Túlio. Gerenciamento da qualidade na indústria 

alimentícia. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

2. FELLOWS, P.J. Tecnologia do processamento de alimentos. Porto Alegre: 

Artmed, 2006.  

3. EVANGELISTA, J. Tecnologia de alimentos. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 

2005.  

4. GAVA, A. J. Tecnologia de alimentos: princípios e aplicações. São Paulo: 

Nobel, 2009.  

5. CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A . B. Pós-colheita de Frutos e Hortaliças: 

fisiologia manuseio. Lavras: UFLA/FAEPE, 1990. 320 p.  

  

Nome: Fruticultura 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Princípios fitotécnicos aplicados ao cultivo de frutíferas de clima tropical, 

subtropical e temperado, com especial enfoque às frutíferas de clima tropical e/ou 

subtropicais, de maior expressão econômica, cultivadas no Brasil, como banana; 

citros; abacaxi, manga, maracujá, uva, mamão, côco da bahia, acerola, cajueiro e 

goiaba; Noções sobre outras frutíferas cultivadas de valor potencial e de interesse 

para o Brasil; Noções sobre frutíferas nativas do Cerrado. 

 

Bibliografia básica: 

1. GOMES, Pimentel. Fruticultura brasileira. 13. Ed. São Paulo: Nobel, 2006. 

446p.  



2. PENTEADO, Silvio Roberto. Manual de fruticultura ecológica. Piracicaba, 

São Paulo: Nobel, 2006  

3. SIMÃO, S. Tratado de fruticultura. Piracicaba: FEALQ. 2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. EPAGRI. Cultura da Macieira. Florianópolis: EPAGRI, 2006. 743 p.  

2. MANICA, I. (ed.). Manga: tecnologia, produção, pós-colheita, agroindustria 

e exportação. Porto Alegre: Cinco Continentes. 2001.  

3. MANICA, Ivo. Fruticultura Tropical. v 4-Banana. Porto Alegre: Cinco 

Continentes, 1997.  

4. MANICA, Ivo. Fruticultura Tropical. v. 6-Goiaba. Porto Alegre: Cinco 

Continentes, 2001.  

5. MANICA, Ivo. Fruticultura Tropical. v. 6 - Abacaxi. Porto Alegre: Cinco 

Continentes, 1999. 501 p.  

 

Nome: Estágio supervisionado I 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo 

e/ou laboratorial, atividades de extensão rural e treinamento prático em Empresas que 

desenvolvam atividades de interesse agronômicos e conveniada com o Curso de 

Agronomia da UniEVANGÉLICA  

 

Bibliografia básica: 

1. BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. 

Lei 11.788, 7p., de 25 de setembro de 2008. 

2. UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de 

Agronomia. 

3. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica.  

São Paulo, Atlas, 2012.  

 



Bibliografia complementar: 

1. BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 

estágio supervisionado.  4. ed. São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, 

2009.  

2. HUHNE, Leda Miranda. Metodologia científica: caderno de textos e técnicas. 

Rio de Janeiro: Agir, 2002.  

3. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, projeto e relatório: publicações 

e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2013.  

4. FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003.  

5. SEVERINO, A.J.  Metodologia do trabalho científico.  22ª ed. São Paulo: Ed. 

Cortez, 2002.  

 

9º período 

Nome: Controle de Qualidade e Pós Colheita  

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Conceitos e Importância; Ponto de colheita; Cuidados na colheita e pós-

colheita; Padrões de respiração; Controle do amadurecimento e senescência; Pré-

refrigeração; Armazenamento a frio e sob atmosfera controlada; Classificação; 

Embalagem; Transporte; Distúrbios fisiológicos e doenças. 

 

Bibliografia básica: 

1. CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A . B. Pós-colheita de Frutos e Hortaliças: 

Fisiologia manuseio Lavras: UFLA/FAEPE, 1990. 320 p.   

2. OLIVEIRA, S. M. A de. Avanços tecnológicos na patologia pós-colheita. Recife: 

UFRPE, 2012. 572p.  

3. NEVES, L. C. Manual pós-colheita da fruticultura brasileira. São Paulo: 

Eduel, 2010. 500p.  

 

Bibliografia complementar: 



1. BRUCKNER, C.H., PICANÇO, M.C. (eds.). Maracujá-doce: tecnologia de 

produção, pós-colheita, agroindustria, mercado. Porto Alegre: Cinco 

Continentes. 2001.  

2. CHITARRA, M. I. F. Pós-colheita de frutas e hortaliças: glossário. Lavras: 

UFLA, 2006. 256.p.  

3. MANICA, I. (ed.). Manga: tecnologia, produção, pós-colheita, agroindustria 

e exportação. Porto Alegre: Cinco Continentes. 2001.  

4. POMMER, C. V.(ed.). Uva: tecnologia de produção pós-colheita e mercado. 

Porto Alegre: Cinco Continentes. 2003.  

5. MANICA, I. Acerola: tecnologia de produção pós-colheita: congelamento, 

exportação, mercados. Porto Alegre: Cinco continentes, 2003. 397 p.  

 

Nome: Grandes culturas II 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Domínio das técnicas envolvidas desde o preparo do solo até a colheita, 

beneficiamento e comercialização dos produtos obtidos do cultivo das culturas 

comerciais extensivas: soja, feijão, algodão, café e mandioca.  

 

Bibliografia básica: 

1. ARANTES, N. E.; SOUZA, P. I. M. Cultura da soja nos cerrados. Piracicaba, 

Associação Brasileira para Pesquisa da Potassa e do Fosfato. 1993. 535 p.  

2. ARAÚJO, R.S.; RAVA, C.A.; STONE, L.F.; ZIMMERMANN, M.J.O. Cultura do 

feijoeiro comum no Brasil. Piracicaba: Potafós, 1996. 786p.   

3. SILVA, F.M. da. Cafeicultura de precisão. Lavras: UFLA, 2013. 227 p.  

 

Bibliografia complementar: 

1. ABRAPA. Algodão no cerrado do Brasil. Aparecida de Goiânia: ABRAPA, 

2011.  

2. SEDIYAMA, Tuneo. Tecnologia de produção e usos da soja. Londrina,PR: 

Mecenas, 2009.  



3. CIA, E.; FREIRE, E.C.; SANTOS, W.J. Cultura do algodoeiro. Piracicaba: 

POTAFOS, 1999. 286p.  

4. NOGUEIRA, M.D.; WALDECK, G. Mandioca: saberes e sabores da terra. Rio 

de Janeiro: IPHAN, 2006  

5. MATIELLO, J. B. Cultura do café no Brasil. Rio de Janeiro: Fundação Procafé.  

 

Nome: Olericultura 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Aspectos gerais da olericultura: origem e difusão; importância social, 

econômica e nutracéutica; classificação e descrição botânica; variedades; clima e 

solo; exigências nutricionais; Implantação e condução de cultivos e operação pós-

colheita de hortaliças das famílias: Asteraceae, Apiaceae, Brassicaceae, Solanaceae, 

Curcubitaceae e de outras espécies de interesse econômico para a região; Produção 

de hortaliças em ambiente protegido; Produção de hortaliças orgânicas. 

 

Bibliografia básica: 

1. FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de Olericultura.  Agrotecnologia moderna 

na produção e comercialização de hortaliças. 2 ed. revista e ampliada. Viçosa: 

UFV, 2008.  

2. FILGUEIRA, F. A. R. Solanáceas. agrotecnologia moderna na produção de 

tomate, batata, pimentão, pimenta, berinjela e jiló. Lavras: UFLA. 2003.  

3. ROGERS, Marc. Uso de sementes em horticultura e jardinagem. Europa-

América, 2005.  

 

Bibliografia complementar:  

1. CARDOSO, Marinice Oliveira. Hortaliças não-convencionais da Amazônia. 

Brasília: Embarpa, 1997.  

2. CALBO, Adonai Gimenez. Armazenamento de hortaliças. Brasília: Embrapa, 

2001.  



3. FERREIRA, M. E.; CASTELLANE, P. D.; CRUZ, M. C. P. (Eds.). Nutrição e 

adubação de hortaliças. Piracicaba: POTAFOS. 1993.  

4. PENTEADO, Silvio Roberto. Cultivo ecológico de hortaliças. Campinas: 

Orgânica, 2008.  

5. TORRES, P. G. V. Guia do horticultor. Porto Alegre: Rigel, 2009.  

 

Nome: Gestão do Agronegócio I 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Agronegócio: conceitos e dimensões; Aspectos sociais e econômicos do 

agronegócio; O agronegócio no mundo, no Brasil e no Estado de Goiás; Segmentos 

do Agronegócio; Noções básicas de produção, industrialização e comercialização 

agrícola; O agronegócio sob o enfoque sustentável.  

 

Bibliografia básica: 

1. BATALHA, Mario Otavio. Agronegócio no mercosul: uma agenda para o 

desenvolvimento. São Paulo: Atlas, 2009.  

2. CALLADO, Antonio André Cunha. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2008.  

3. ZYLBERSTAJN, Décio. Agronegócio do Brasil. São Paulo: Saraiva 2006.  

Bibliografia complementar: 

1. MENDES, Judas Tadeu Grassi. Agronegócio. Uma abordagem econômica. 

São Paulo: Prentice, 2007.  

2. NEVES, Marcos Fava. Revenda competitiva no agronegócio. São Paulo: 

Atlas, 2008.  

3. QUEIROZ, Timóteo Ramos. Agronegócios. Gestão e inovação. São Paulo: 

Saraiva 2007.  

4. XAVIER, Coriolano. Marketing e agronegócio. Nova gestão. São Paulo: 

Prentice, 2009.  

5. AMBRÓSIO, Vicente; SIQUEIRA, Rodrigo. Plano de marketing passo a 

passo: serviços. Rio de Janeiro: Reichmann e Affonso Editores, 2002.  

 



Nome: Trabalho de conclusão I 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Levantamento bibliográfico e projeto em área pertinente ao campo de 

atuação do engenheiro agrônomo. Elaboração do projeto de pesquisa. 

Bibliografia básica: 

1. AZEVEDO, C. B. Metodologia científica ao alcance de todos.  São Paulo: 

Manole, 2009.  

2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 

7.ed.. São Paulo: Atlas, 2010.  

3. MATTAR, J. Metodologia científica na era da informática. 3. ed São Paulo: 

Saraiva,  2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. ANDRADE, M. M. de.  Introdução à metodologia do trabalho científico. 

10.ed. São Paulo: Atlas,  2010.  

2. HERNÁNDEZ SAMPIERI, R. Metodologia de pesquisa. 3.ed. Mcgraw-Hill: 

São Paulo, 2006.  

3. MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. 7.ed. Atlas: São 

Paulo, 2007.  

4. MEDEIROS, J. B. Redação Científica. 11.ed. Atlas: São Paulo, 2009.  

5. SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: 

Cortez, 2007.  

 

Nome: Estágio supervisionado II  

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo 

e/ou laboratorial, atividades de extensão rural e treinamento prático em Empresas que 

desenvolvam atividades de interesse agronômicos e conveniada com o Curso de 

Agronomia da UniEVANGÉLICA  

 



Bibliografia básica: 

1. BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. 

Lei 11.788, 7p., de 25 de setembro de 2008. 

2. UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de 

Agronomia. 

3. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica.  

São Paulo, Atlas, 2012.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 

estágio supervisionado.  4. ed. São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, 

2009.  

2. HUHNE, Leda Miranda. Metodologia científica: caderno de textos e técnicas. 

Rio de Janeiro: Agir, 2002.  

3. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, projeto e relatório: publicações 

e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2013.  

4. FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003.  

5. SEVERINO, A.J.  Metodologia do trabalho científico.  22ª ed. São Paulo: Ed. 

Cortez, 2002.  

10o Período 

Nome:Jardinocultura e Paisagismo   

Carga Horária: 80 h/semestre 

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; Histórico, conceito e 

importância do paisagismo; Princípios básicos do paisagismo; Grupos de plantas em 

paisagismo; Projeto paisagístico; Implantação e manutenção dos jardins. 

 

Bibliografia básica: 



1. LORENZI, H. Árvores brasileiras: Manual de identificação e cultivo de 

plantas arbóreas nativas do Brasil. V.1, 2 e 3 Ed. Plantarum: Nova Odessa. 

SP, 1992. 352p.  

2. LORENZI, H. et al. Plantas para jardim no Brasil Ed. Plantarum: Nova 

Odessa, 1995.  

3. TAKANE, Roberto Jun. Floricultura: técnicas de preparo de substratos. 

Brasília: Lk editora, 2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BARBOSA, Tiago Cavalheiro. Ambiente protegido: olericultura, citricultura e 

floricultura. Viçosa: Independente, 2006.  

2. GATTO, Alcides. Solo, planta e água na formação de paisagem. Viçosa: 

Aprenda fácil, 2002.  

3. BARBOSA, José Geraldo. Crisântemos: produção de mudas, cultivo para 
corte de flor, cultivo de vaso, cultivo hidropônico. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003.  

 

4. WATERMAN, Tim. Fundamentos de paisagismo. Porto Alegre: Bookman, 

2010.  

5. FRAGA, Saturnino. Floricultura, jardinagem e plantas ornamentais. 

Imprensa Livre.  

Nome: Agricultura Orgânica  

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Conceitos de agricultura orgânica e agricultura sustentável; Manejo 

ecológico de pragas; Manejo ecológico do solo; Teoria da trofobiose; Agricultura 

Biodinâmica; Compostos orgânicos e compostagem; Mercado de produtos orgânicos 

e perfil do consumidor de produtos orgânicos; Legislação de certificação de produtos 

orgânicos; Projeto de agricultura orgânica; Fontes de financiamento. 

 

Bibliografia básica: 

1. ALTIERI, M. Agroecologia: a dinâmica produtiva da agricultura sustentável. 4 

ed. Porto Alegre: UFRGS, 2004.   



2. STEINER, Rudolf. Fundamentos da agricultura biodinâmica. 3.ed. 2010.  

3. PENTEADO, Silvio Roberto. Manual prático de agricultura orgânica. 

Campinas: Orgânica, 2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. EHLERS, Eduardo. Que é agricultura sustentável. São Paulo: Brasiliense, 

2009  

2. PRIMAVESI, A. O manejo ecológico dos solos: agricultura em solos 

tropicais. 3 ed. São Paulo: Nobel, 2002.  

3. SOUZA, Jacimar Luiz. Manual de horticultura orgânica. Viçosa: Aprenda 

Fácil, 2006.  

4. PENTEADO, Silvio Roberto. Cultivo ecológico de hortaliças. Campinas: 

Orgânica, 2007.  

5. PENTEADO. Silvio Roberto. Implantação do cultivo orgânico. planejamento 

e plantio. Campinas: Orgânica, 2008.  

 

Nome: Gestão do Agronegócio II 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Planejamento agrícola; Análise econômica da empresa rural; Elaboração 

e engenharia de projeto: investimento, orçamentos, fluxos de caixa e financiamento; 

Avaliação econômica de projetos; Políticas públicas de comercialização: política de 

preços mínimos, empréstimos do governo federal, contrato de opção de venda, 

premio de escoamento da produção, premio de risco de opção privada. 

 

Bibliografia básica: 

1. BATALHA, Mario Otavio. Gestão do agronegócio. São Carlos: Edufscar, 

2005.  

2. FERREIRA, Roberto G. Engenharia econômica e avaliação de projetos. São 

Paulo: Atlas, 2009.   



3. QUEIROZ, Timóteo Ramos. Agronegócios. Gestao e inovação. São Paulo: 

Saraiva 2007.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2009.  

2.  MENDES, Judas Tadeu Grassi. Agronegócio. Uma abordagem econômica. 

São Paulo: Prentice, 2007.  

3. BRUNI, Adriano Leal. Avaliação de investimentos. São Paulo: Atlas, 2008.  

4. BRITTO, Paulo. Análise e viabilidade de projetos de investimento. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

5. HOFFMANN, Rodolfo. Administração da empresa agrícola. São Paulo: 

Pioneira, 1984.  

 

Nome: Ética e Legislação 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Estado, Sociedade e Universidade; Formação profissional; 

Responsabilidades profissionais; Ciência e Tecnologia; Ética e Exercício Profissional; 

Doutrinas Éticas Fundamentais; O sistema CONFEA/CREA/MUTUA; Leis, Decretos e 

Resoluções; Códigos de Ética do Engenheiro, do Arquiteto e do Engenheiro 

Agrônomo; Código de defesa do consumidor.  

 

Bibliografia básica: 

1. SÁ, Antônio Lopes de. Ética profissional. 9.ed. São Paulo: Atlas, 2013.  

2. CAMARGO, Marculino. Fundamentos da ética geral e profissional. 11 ed. 

Petrópolis: Vozes, 2013.  

3. ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito ambiental. 13.ed. Rio de Janeiro: Lumem 

Juris, 2011.  

Bibliografia complementar: 

1. FARIAS, P. J. L. Água : bem jurídico Econômico ou Ecológico? Brasília : 

Editora Brasília Jurídica, 2004. 534p  



2. NALINI, José Renato. Ética ambiental. 3.ed. Campinas: Millennium, 2010.  

3. QUEIROZ, J.E.L.; SANTOS, M.W.B. Direito do Agronegócio. Editora Fórum. 

2005. 701p.  

4. BRASIL, Código de proteção e defesa do consumidor. Código de defesa do 
consumidor: lei n.8.078, de 11-9-90. 21.ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

5. SALEM NETO, José; MORAES, José W. PAROLINI, Orlando. Direito do 
trabalho rural e contratos agrários. São Paulo: Brasiliense, 1985. Volumes 1, 
2, 3.  

  

Nome: Avaliação e Perícias Agronômicas 

Carga Horária: 40 h/semestre 

Ementa: Perícias no âmbito da Agronomia, Atividades periciais na Agronomia, 

Ações judiciais no âmbito da Agronomia, Instrumento do perito; Procedimento pericial; 

Avaliação de bens rurais; Avaliação da cobertura florística natural; Honorários 

periciais; Periciais ambientais; Elaboração de Laudo pericial; Metodologia de análise 

ambiental; Avaliação de recursos e danos ambientais; Licenciamento ambiental; 

Impactos ambientais por atividades agrícolas e florestais; Cadastro ambiental rural 

(CAR). 

 

Bibliografia básica: 

1. FIKER, J.  Avaliação de Imóveis - Manual de Redação de Laudos. São Paulo: 

PINI, 2000.  

2. LIMA, M. R. C. Avaliação de propriedades rurais - Manual básico. 2ª edição. 

São Paulo. 2005.  

3. MEDEIROS Jr., J. R. A Perícia Judicial: Como Redigir Laudos. São Paulo: 

PINI, 1996.  

 

 

Bibliografia complementar: 



1. OPTIZ, Silvia C. B. OPTIZ, Oswaldo. Curso completo de direito agrário. 

6.ed. São Paulo: Saraiva, 2012.  

2. TAUK-TORNISIELO, Sâmia Maria. Análise ambiental: uma análise 

multidisciplinar. 2.ed. São Paulo, 1995.  

3.  NBR 14653-3. Avaliação de bens Parte 3: Imóveis rurais. ABNT, 2004.  

4. FIGUEIREDO, Alvaro Nelson Menezes de. Roteiro prático de avaliações e 

perícias judiciais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.  

 

5. SILVA, Américo Luís Martins da. Direito do meio ambiente e dos recursos 

naturais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006.  

  

Nome: Estágio supervisionado III 

Carga Horária: 60 h/semestre 

Ementa: Acompanhamento e/ou execução de trabalhos de pesquisa de campo 

e/ou laboratorial, atividades de extensão rural e treinamento prático em Empresas que 

desenvolvam atividades de interesse agronômicos e conveniada com o Curso de 

Agronomia da UniEVANGÉLICA.  

 

Bibliografia básica: 

1. BRASIL. Legislação Federal – Estágio. Dispões sobre estágio de estudantes. 

Lei 11.788, 7p., de 25 de setembro de 2008. 

2. UniEVANGÉLICA. Política e Regulamento de Estágio. Anápolis: Curso de 

Agronomia. 

3. HUHNE, Leda Miranda. Metodologia científica: caderno de textos e técnicas. 

Rio de Janeiro: Agir, 2002.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BIANCHI, A. C. M.; ALVARENGA, M.; BIANCHI, R. Manual de orientação: 

estágio supervisionado.  4. ed. São Paulo, SP: Pioneira Thomson Learning, 

2009.  



2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M.A. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos: pesquisa bibliográfica, projeto e relatório: publicações 

e trabalhos científicos. São Paulo: Atlas, 2013.  

3. FACHIN, O. Fundamentos de Metodologia. 4ª ed., São Paulo: Saraiva, 2003.  

4. SEVERINO, A.J.  Metodologia do trabalho científico.  22ª ed. São Paulo: Ed. 

Cortez, 2002. 7 

5. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 

3.ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

 

Nome: Trabalho de Conclusão de Curso II 

Carga Horária: 80 h/semestre 

Ementa: Interpretação e análise dos resultados da pesquisa científica. Redação 

do trabalho de conclusão de curso. 

Bibliografia básica: 

1. ANDRADE, M. M. Introdução à Metodologia do trabalho científico. 7 ed. 

São Paulo: Atlas, 2007.  

2. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de Metodologia científica. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  

3. MEDEIROS, J.B. Comunicação Científica: normas técnicas para redação 

científica. Atlas: São Paulo, 2008.  

 

Bibliografia complementar: 

1. BIAGI, M. C. Pesquisa Científica. Juruá: Curitiba, 2009.  

2. FIGUEIREDO, A. M. de; SOUZA, S. R. G. de. Como elaborar projetos, 

monografias, dissertações e teses: da redação científica à apresentação do 

texto final. Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2005.  

3. LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

4. OLIVEIRA, J. L. de. Texto acadêmico: técnicas de redação e de pesquisa 

científica. Vozes: Petrópolis, 2005.   



5. SALOMON, D.V. Como fazer uma monografia. 10. ed. rev São Paulo, SP: 

Martins Fontes, 2001.  

5.2 Flexibilização curricular 

Para integralização curricular, o aluno deve cursar todas as disciplinas 

obrigatórias, além de realizar a carga horária de estágio. Dentro deste princípio, os 

alunos têm oportunidade de abreviar ou prolongar a integralização curricular, podendo 

cursar disciplinas optativas oferecidas no curso e realizar cursos especiais para 

eliminar alguma pendência.  

A integralização curricular prevê, ainda, o cumprimento de horas em atividades 

complementares, com participação em congresso, palestras, estágios não obrigratório 

e atividades culturais, que constituem importante eixo de flexibilização. Entre as 

muitas atividades possíveis, realizam-se, em diferentes momentos, atividades de 

extensão, envolvendo alunos e professores, em projetos voltados para o bem-estar da 

comunidade, como a instalação de hortas orgânicas em escolas públicas, creches, 

institutos religiosos e centro de reabilitação, incluem também a doação de produtos 

produzidos nas aulas de olericultura. Alguns cursos incluem, em suas matrizes 

curriculares, disciplinas optativas que viabilizam a abordagem de temas emergentes, 

ao longo dos percursos formativos. Outra prática de flexibilização consiste no 

aproveitamento de estudos realizados fora da estrutura curricular do curso, mediante 

critérios de avaliação. Eventos científicos são realizados com abordagens inovadoras 

e atuais. 

Além disso, o curso de agronomia promove todo semestre o dia de campo que 

é realizado na área experimental de agronomia da UniEvangélica, que envolve a 

participação de diversas disciplinas do curso no mesmo projeto com alunos de 

diversos períodos. E a cada segundo semestre do ano letivo é realizado o Simpósio 

que engloba os alunos de Agronomia e Ciências Biológicas. 

5.3 Interdisciplinaridade 

Através de parcerias com a comunidade, a IES poderá selecionar questões 

como foco de estudos e pesquisas, envolvendo esforços conjuntos e sistemáticos de 

docentes e discentes. Estes estudos poderão evidenciar tópicos das disciplinas, 



subsidiando atividades de ensino, ao mesmo tempo em que podem ser alvos de 

investigações científicas mais refinadas, gerando trabalhos acadêmicos, debates e 

apresentações em  eventos nacionais e/ou internacionais. 

A articulação da interdisciplinaridade no curso de Agronomia é realizada na 

forma da utilização de instrumentos, tais como: Projetos integradores de núcleos 

comuns e de especificidades, assim como a articulação entre o núcleo 

profissionalizante na formação do aluno voltando-o às atividades voltadas ao que 

consta nas Diretrizes do Curso. 

O desenvolvimento de projetos em espações de aprendizagem na Área 

Experimental é fator determinate na ocorrência desta interdisciplinaridade, uma vez 

que nas atividades de Dia de campo (realizadas semestralmente), as disciplinas 

perpassam conforme estabelecido nas Diretrizes e favorecem a articulação teoria-

prática.  

 

6 INFRAESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA 

6.1 Setor administrativo 

A área do Curso de Agronomia destinada à Administração e Relações 

Docentes/Discentes, é compartilhada por outros cursos das áreas de Exatas, 

ocupando um espaço de aproximadamente 400 m². Esse complexo é dividido em 

secretarias, sala de espera, sala de atendimento aos alunos, ampla sala de 

professores, salas de coordenações de cursos e pedagógicas, arquivo morto, 

almoxarifado, copa e sanitários.  

As salas possuem dimensões apropriadas e são equipadas com moveis 

adequados ao desenvolvimento das atividades laborais, bem como toda infraestrutura 

tecnológica, como computadores, impressoras, multimídia, wi-fi e outras. 

6.2 Sistema Acadêmico 

No Centro Universitário de Anápolis, encontra-se, consolidado o Lyceum, que é 

um sistema de Gestão Acadêmica e Financeira, da educação básica ao ensino 

superior, desenvolvido pela Techne, empresa sediada no Estado de São Paulo.  



O Lyceum oferece à comunidade acadêmica, diversos serviços por meio da 

Secretaria Acadêmica Virtual, tais como: efetivação da matrícula pela internet, 

consulta de extrato financeiro, emissão de 2ª via de boletos, consulta do histórico 

escolar e das notas e frequências do período letivo corrente, entre outros serviços. 

Além disso, docentes e secretárias podem encaminhar e-mails aos discentes, 

professores podem disponibilizar material didático e fazer lançamento de notas e 

frequência pela internet. O sistema dispõe, ainda, de inúmeros relatórios para gestão 

administrativa, financeira e acadêmica. 

6.3 Espaço de trabalho para a Direção do Curso 

Possui área de 10 m², que permite o desenvolvimento do trabalho da diretoria e 

atendimento de acadêmicos, professores e funcionários, bem como a realização de 

pequenas reuniões. A sala está devidamente mobiliada com mesa, computador, 

armários, gaveteiros, cadeiras, telefone, material de apoio e climatização. 

6.3.1  Espaço de trabalho para a Coordenação Pedagógica do Curso 

A sala da coordenação pedagógica possui 12 m², permitindo o desenvolvimento 

do trabalho juntamente com a Diretoria, no atendimento de acadêmicos, professores e 

funcionários, bem como a realização de pequenas reuniões. A sala está devidamente 

mobiliada com uma mesa redonda para 7 cadeiras, mesa para coordenação, 

computadores, armários, gaveteiros, cadeiras, telefone, material de apoio e 

climatização. 

6.4 Gabinetes de trabalho para professores de tempo integral – TI 

Anexa à Sala dos Professores, possui 6 mesas, computadores, armário para 

guarda de material dos docentes, tomadas, iluminação adequada, climatização e wi-fi. 

6.5 Sala de Professores 

Com área de 90 m², é destinada à permanência, trabalho e convívio dos 

docentes, possuindo sofás, bebedouros, mesas de apoio, computadores, escaninhos, 

iluminação adequada, espaço suficiente à promoção do bem estar e climatização. 



6.6 Salas de aula 

Estão localizadas nos blocos H e I. Possuem uma média de 90 m2. Todas estão 

equipadas com móveis, quadros de pincel e equipamentos audiovisuais, tela de 

projeção e quadros de aviso e sistema de refrigeração, recursos esses necessários 

ao desenvolvimento das atividades pedagógicas. 

6.7 Biblioteca 

Tem como objetivo atender aos diversos cursos e segmentos da 

UNIEVANGÉLICA em suas necessidades de documentação e informação nas áreas 

do conhecimento específico de sua atuação, tendo como propósitos a contribuição 

para a qualidade da educação, da pesquisa e da extensão. 

A biblioteca é gerenciada pelo software Archeslib de controle de bibliotecas, que 

permite o gerenciamento de todas as demandas para utilização do acervo, 

empréstimo, estatísticas, reserva de livros e catálogo on line. 

6.7.1 Horário de funcionamento: 

 Segunda a sexta: 07:00 às 23:00; 

 Sábados: 07:00 às 18:00. 

  

 

6.7.2 Acervo Geral 

 

ITEM 

QUANTIDADE 

Títu
los 

Volumes / 
Exemplares 

Livros 
25.

703 
76.572 

Periódicos 
Nacionais 406 21.076 

Estrangeiros 19 691 

CD-ROMs   342 1209 

DVD’s 472 573 

Mapas 98 106 

Monografias/  2.9 3.266 



Dissertações/Teses 94 

TOTAL 
29.

964 
103.766 

 

 6.7.3 Serviços ao Usuário 

 Empréstimo domiciliar; 

  Empréstimo entre bibliotecas; 

  Consultas ao acervo (catálogo local e on line); 

 Renovações e reservas pela internet 

 ]Acesso à base de dados on line  e CD-ROM disponíveis para consulta local e ou 

acesso remoto. 

  Acesso à internet; 

  Acesso à internet sem fio (wireless); 

  Sala de Pesquisa (Internet); 

  Orientação para uso de normas técnicas para trabalhos científicos; 

  Levantamento Bibliográfico; 

  Comutação Bibliográfica (Comut e Bireme); 

  Visitas orientadas e treinamento de usuários; 

 Intercâmbio de periódicos; 

 Restauração de obras danificadas. 

 

6.7.4 Funcionários:  

 1 Bibliotecária: Hellen Lisboa de Souza. CRB 1/1570. Graduada em 

Biblioteconomia pela UFG/1996. Especialização em Arquivologia. 

 20 Auxiliares de Biblioteca com ensino médio concluído. 



6.7.5 Espaço físico 

Seu espaço físico é de 1.566,60m², possui 27 cabines para estudo individual, 

11 salas para estudos em grupo, sala de vídeo com capacidade para 63 pessoas, 

sala de pesquisa com 42 computadores e área de leitura para 288 pessoas sentadas. 

6.7.6 Redes de informações às quais a biblioteca está integrada 

 Informatização Arches Lib, catálogo on-line. 

 Base de dados = Bireme: Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, 

enfermagem, saúde, biologia e áreas correlatas. 

 Comut: Comutação bibliográfica que permite ao usuário a obtenção de cópia 

de artigos científicos não existentes no acervo da Biblioteca; 

 Base de dados: 

 Bireme: Solicitações de artigos nas áreas de odontologia, enfermagem, saúde, 

biologia e áreas correlatas. 

 Comut: Comutação bibliográfica que permite ao usuário a obtenção de cópia 

de artigos científicos não existentes no acervo da Biblioteca. 

 Periódicos Capes: Sage, Highwire, Mary Ann Liebert, Web of Science, 

BioOne, Ecological Society of America (ESA), Institute of Physics (IOP), 

Institution of Civil Enginners (ICE), Derwent Innovations Index (DII) e Journal 

Citation Reports (JCR)  

 6.7.7  Política para atualização e expansão do acervo: 

A atualização do acervo para as obras de sustentação curricular é feita 

gradativamente à medida que as disciplinas são instaladas, indicadas nos planos de 

ensino e aprovados pela coordenação de cursos com base nas indicações no padrão 

de qualidade MEC, indicações de especialistas na área, do coordenador de curso, 

professores, em conformidade com os seguintes critérios de prioridades definidos na 

Política para Formação e Desenvolvimento do Acervo da Biblioteca Central: 

 Cursos já implantados: Manter o acervo adequado ao projeto pedagógico do 

curso, observando a atualização das edições e lançamentos, semestralmente. 



 Cursos em implantação: a aquisição deverá ser feita gradativamente à medida que 

as disciplinas são instaladas e indicadas nos planos de ensino. 

Quanto aos aspectos quantitativos, observam-se os seguintes critérios: 

 Bibliografia básica: Um exemplar para até menos de 5 vagas oferecidas 

anualmente no curso, para três títulos selecionados pelo docente da disciplina. 

 Bibliografia complementar: Dois exemplares para 5 títulos, conforme critérios 

previstos nas políticas de composição do acervo. 

Toda indicação de aquisição é, previamente discutida no colegiado da 

disciplina, sendo as respectivas solicitações encaminhadas com o respectivo parecer.  

Os responsáveis pela atualização do acervo são a Bibliotecária juntamente com os 

Diretores de Cursos. 

6.7.8 O Acervo Específico do curso de Agronomia 

 
          ITEM 

                               QUANTIDADE 

           TÍTULOS VOLUMES/EXEMPLARES 

Livros 862 4.203 

Periódicos  21  

 

6.7.9 Periódicos do Curso de Agronomia 

1. Agroanalysis 

2. Campo & Negócio 

3. Ciência Rural 

4. Informe Agropecuário 

5. Pesquisa Agropecuária Brasileira 

6. Revista Brasileira de Ciência do Solo 

7. Revista Globo Rural 

8. Revista Brasileira de Fruticultura 

9. Tropical PlantPathology 

10. Planta Daninha 



11. Pesquisa Agropecuária Tropical 

12. Horticultura Brasileira 

13. Revista Brasileira de Plantas Medicinais  

14. Floresta e Ambiente 

15. Ciência e Agrotecnologia 

16. Revista Brasileira de Entomologia 

17. Ciência Animal Brasileira Fitopatologia Brasileira 

18. ScientiaAgricola 

19. SummaPhytopathologica 

20. Revista Acadêmica: Ciências Agrárias e Ambientais 

21. Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental 

22. Revista Brasileira de Herbicidas 

 

O curso de Agronomia possui um acervo de 862 títulos e 4.203 volumes e 

procura mantê-lo atualizado e com a quantidade mínima de um exemplar para menos 

de 05 (cinco) vagas oferecidas anualmente no curso, para três títulos selecionados 

pelo docente da disciplina. Nos planos de ensino, os docentes trabalham com, no 

mínimo, 3 (três) indicações de bibliografia básica e 5 (cinco) indicações de bibliografia 

complementar. 

6.7.10 Acervo da bibliografia básica e complementar: 

 Acidez e calagem em solos tropicais. Autor de José A. QUAGGIO. Instituto 

Agronômico,2000. 111 p. 

 HOFFMANN, Rodolfo; Et al. Administração da empresa agrícola. 4. ed. São 

Paulo: Pioneira,1984. 325 p. 

 HOFFMANN, Rodolfo; Et al. Administração da empresa agrícola. 6. ed. São 

Paulo: Pioneira,1989. 325 p. 

 Adubação orgânica: compostos orgânicos e biofertilizantes. Autor de Silvio 

Roberto PENTEADO. 2. ed. Edição do Autor, 2007. 158 p. 

 GUANZIROLI, Carlos; Et al. Agricultura familiar e reforma agrária no século 

XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2001. 284 p. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=2179-8087&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=1413-7054&lng=pt&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_serial&pid=0103-9016&lng=pt&nrm=iso


 NEVES, Marcos Fava. Agricultura integrada: Inserindo pequenos produtores 

de maneira sustentável em modernas cadeias produtivas. Organizador de 

Luciano Thomé e CASTRO. São Paulo: Atlas, 2010. 149 p. 

 Agricultura sustentável. Coordenador de Maria do Carmo Lima BEZERRA, 

José Eli da VEIGA. [S.l.]: Ministério do Meio Ambiente, 2000. 190 p. 

 Agroindústria canavieira no Brasil: evolução, desenvolvimento e desafios. 

Organizador de Márcia Azanha Ferraz Dias de MORAES, Pery Francisco Assis 

SHIKIDA. São Paulo: Atlas, 2002. 367 p. 

 Agronegócio: uma abordagem economica. Autor de João Batista PADILHA 

JUNIOR, Judas Tadeu Grassi MENDES. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 

2007. 369 p. 

 Anatomia dos animais domésticos: texto e altas colorido: aparelho 

locomotor. Autor de Horst Erich KÖNIG, Hans-Georg LIEBICH. Artmed, 2002. 

 Anatomia dos animais domésticos: texto e altas colorido: órgãos e sistemas. 

Autor de Horst Erich KÖNIG, Hans-Georg LIEBICH. Artmed, 2004. 

 Anatomia e fisiologia dos animais de fazenda. Autor de R. D. FRANDSON, 

W. Lee WILKE, Anna Dee FAILS. 6. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 

2005. 454 p. 

 Anatomia funcional e fisiologia dos animais domésticos. Autor de William 

O. REECE. 3.ed. São Paulo: Roca, 2008. 468 p. 

 Anatomia vegetal. Editor de Beatriz APPEZZATO-DA-GLORIA, Sandra Maria 

CARMELLO- GUERREiRO. 2. ed. Viçosa: UFV, 2006. 438 p. il. 

 Anatomia vegetal - CDroom. Autor de Beatriz APPEZZATO-DA-GLORIA, 

Sandra Maria CARMELLO- GUERREiRO. 2. ed. Viçosa: UFV, 2006. il. 

 Apicultura: novos tempos. Autor de Helmuth WIESE. 2. ed. AGROLIVROS, 

2005. 379 p. il. 

 Aprenda a criar ovelhas. São Paulo: Três, 1986. 96 p.  

 Biodiversidade do solo em ecossistemas brasileiros. Editor de Fátima M. 

S. MOREIRA, José O. SIQUEIRA, Lijbert BRUSSAARD. UFLA, 2008. 768 p. 

 Bioestatística: teórica e computacional. Autor de Héctor Gustavo ARANGO. 3. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 423 p. 



 Bioestatística - CDroom: teórica e computacional. Autor de Héctor Gustavo 

ARANGO. 3. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 

 Biologia. Autor de Neil A. CAMPBELL, Jane B. REECE. 8. ed. Artmed, 2010. 

1464 p. 

 JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, José. Biologia celular e molecular. 

Colaborador de Célia Guadalupe T. J. ANDRADE, Berenice Quinzani 

JORDÃO. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. 339 p. il. ISBN 85-

277-0588-5. 

 Biologia celular e molecular - CDroom. Autor de L. C. JUNQUEIRA, José 

CARNEIRO, Célia Guadalupe T. J. ANDRADE, Berenice Quinzani JORDÃO. 8. 

ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2005. il. 

 Biologia molecular do gene. Autor de Et al, James D. WATSON. 5. ed. 

Artmed, 2006. 760 p. 1 il. 

 Bioquímica: Biologia molecular. Autor de Mary K. CAMPBELL, Shawn O. 

FARRELL. 5. ed. São Paulo: Thomson, 2007. 509 p. 

 Bioquímica: Bioquímica básica. Autor de Mary K. CAMPBELL, Shawn O. 

FARRELL. 5. ed. São Paulo: Thomson, 2007. 255 p. 

 Bioquímica: Bioquímica metabólica. Autor de Mary K. CAMPBELL, Shawn O. 

FARRELL. 5. ed. São Paulo: Thomson, 2008. 845 p. 

 Bioquímica básica. Autor de Anita MARZZOCO, Bayardo Baptista TORRES. 

3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. 360 p. il. ISBN 85-277-0462-5.  

 Bioquímica básica - CDroom. Autor de Anita MARZZOCO, Bayardo Baptista 

TORRES. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2007. il. 

 Bioquímica ilustrada. Autor de Pamela C. CHAMPE, Richard A. HARVEY, 

Denise R. FERRIER. 4. ed. Artmed, 2009. 519 p. 

 FERMENT, Gilles. Biossegurança e príncípio da precaução: o caso da 

França e da União Européia. MDA, 2008. 52 p. 

 Botânica: organografia: quadros sinóticos ilustrados de fanerógamos. Autor de 

Waldomiro Nunes VIDAL, Maria Rosária Rodrigues VIDAL. 4. ed. Viçosa: UFV, 

2003. 124 p. 

 Botânica sistemática: guia ilustrado para identificação das famílias de 

Angisopermas da flora brasileira, baseado em Apg II. Autor de Vinícius C. 



SOUZA, Harri LORENZI. 2. ed. Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda, 

2008. 638 p. il. 

 Caprinos e ovinos de corte. Editor de Et al, Ana Clara Rodrigues 

CAVALCANTE. Embrapa Informação Tecnológica, 2005. 241 p. 

 Capturando a terra: Banco Mundial, políticas fundiárias neoliberais e reforma 

agrária de mercado. Organizador de Sérgio SAUER, João Marcio Mendes 

PEREIRA. São Paulo: Expressão Popular, 2006. 345 p. 

 Cartilha Erosão. Editor de José Camapum de CARVALHO, Noris Costa DINIZ. 

FINATEC, 2005. 34 p. il. ISBN 85-85862-14-9. 

 Cerrado: ecologia e flora. Editor de Sueli Matiko SANO, Semíramos Pedrosa 

de ALMEIDA. Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 405 p. 

 Cerrado: micorriza arbuscular: ocorrência e manejo. Ator de Jeanne Christine 

de MIRANDA. Embrapa Cerrado, 2008. 169 p. 

 Climatologia: noções básicas e climas do Brasil. Autor de Francisco 

MENDONÇA. São Paulo: Oficina de textos, 2007. 206 p. 

 Comunicação por língua brasileira de sinais. Autor de Alberto Rainha de 

CASTRO, Ilza Silva de CARVALHO. 3. ed. Senac, 2009. 272 p. il. 

 Conflitos no campo Brasil 1999. Coordenador de Antonio CANUTO, Cassia 

Regina da SILVA. Comissão Pastoral da Terra, 1999. 149 p. 

 Conflitos no campo Brasil 2001. Coordenador de Antonio CANUTO, Cassia 

Regina da SILVA. Comissão Pastoral da Terra, 2002. 149 p. 

 Conflitos no campo Brasil 2002. Coordenador de Antonio CANUTO, Cassia 

Regina da SILVA. Comissão Pastoral da Terra, 2002. 149 p. 

 Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão 

hídrica. Editor de Fernando Falco PRUSKI. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009. 279 p. 

 Conservação do solo. Autor de José BERTONI, Francisco LOMBARDI NETO. 

7. ed. São Paulo: Ícone, 2010. 355 p. 

 Construções rurais. Autor de Milton Fischer PEREIRA. São Paulo: Nobel, 

1986. 330 p.  

 GUIMARÃES, Alberto Passos. A crise agrária. 3. ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 1982. 362p. (O Mundo Hoje). 



 Curso de suinocultura. Autor de Geraldo Benedito BARRETO. 5. ed. Instituto 

Campineiro de Ensino Agrícola, 1973. 295 p. 

 Ecologia vegetal. Autor de Jessica GUREVITCH, Samuel M. SCHEINER, 

Gordon A. FOX. 2.ed. Artmed, 2009. 574 p. 

 Estatística aplicada à pesquisa agrícola. Autor de Francisco José P. 

ZIMMERMANN. Embrapa Arroz e Feijão, 2004. 402 p. 

 Fertilidade do solo. Editor de Roberto Ferreira NOVAIS. Viçosa: Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo, 2007. 1017 p. 

 Fertilizantes organominerais. Autor de Edmar José KIEHL. Degaspari, 2008. 

148 p.  

 ALBERTS, Bruce, et al. Fundamentos da biologia celular: uma introdução à 

biologia molecular da célula. 2. ed. Artmed, 2006. 756 p. il. ISBN 85-7307-494-

9. 

 Fundamentos da gestão ambiental. Autor de Alexandre SHIGUNOV NETO. 

Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2009. 295 p. 

 ARAÚJO, Massilon J.. Fundamentos de agronegócios. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2009. 160 p. 

 Fundamentos de agronegócios. Autor de Massilon J. ARAÚJO. 3. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010. 162 p. 

 ODUM, Eugene Pleasants. Fundamentos de ecologia. Autor de Gary W. 

BARRET. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 612 p. 

 Fundamentos de geologia. Autor de Reed WICANDER. São Paulo: Cengage 

Learning, 2009. 508 p. 

 TOWNSEND, Colin R.; BEGON, Michael; HARPER, John L.. Fundamentos 

em ecologia. 2.ed. Artmed, 2006. 592 p. 

 Fundamentos em ecologia. Autor de Colin R. TOWNSEND, Michael BEGON, 

John L. HARPER. 3. ed. Artmed, 2010. 576 p. 

 Galinha: produção de ovos. Autor de Tadeu COTTA. Viçosa: Aprenda Fácil, 

2002. 280 p. 

 Genética na agropecuária. Autor de Magno Antônio Patto RAMALHO. 4. ed. 

UFLA, 2008. 464 p. 

 Guia hippus de garanhões 1993 - 1994. São Paulo: Três, 1995. 



 Harper: bioquímica ilustrada. Autor de Et al. , Robert K. MURRAY. 27. ed. São 

Paulo: Atheneu; McGraw-Hill, 2007. 620 p. il. (Um médico Lange). 

 Identidades sociais: ruralidades no Brasil contemporâneo. Organizador de 

Roberto José MOREIRA. Rio de Janeiro: Dp&A, 2005. 315 p. 

 Indicadores ambientais e recursos hídricos: realidade e perspectivas para o 

Brasil e a partir da experiência francesa. Autor de Antônio Pereira 

MAGALHÃES JÚNIOR. 2. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 688 p. 

 Informática basica aplicada às ciências agrárias. Autor de Rodolfo 

BARRIVIERA, Marcelo Giovanetti CANTERI. Eduel, 2008. 182 p. 

 BRASIL, Ministério. Instrumentos econômicos: para uma nova política 

ambiental no Brasil. Revisor de Nara ALBUQUERQUE. Ministério do Meio 

Ambiente, 2006. 30 p. 

 Introdução à climatologia para os trópicos. Autor de J.O. AYOADE. 13. ed. 

Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 332 p. 

 Introdução à genética. Autor de Et al. , Paulo Armando MOTTA, Anthony J. F. 

GRIFFITHS. 9 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2009. 856 p. il. 

 Mandioca: saberes e sabores da terra. Organizador de Maria Dina 

NOGUEIRA, Guacira WALDECK. Rio de Janeiro: IPHAN, 2006. 36 p. 

 Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. Autor de Ana 

PRIMAVESI. São Paulo: Nobel, 2002. 549 p. 

 Manual de análise de fertilizantes. Autor de José Carlos ALCARDE. FEALQ, 

2009. 259 p.  

 Manual de edafologia: relações solo-planta. Autor de Edmar José KIEHL. São 

Paulo: Agronômica Ceres, 1979. 262 p. 

 MIALHE, Luiz Geraldo. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: 

Agronômica Ceres, 1974. 301 p. 

 Manual de nutrição mineral de plantas. Autor de E. MALAVOLTA. São 

Paulo: Agronômica Ceres, 2006. 637 p. 

 Manual de zootecnia: raças que interessam ao Brasil. Autor de Alcides Di 

Paravicini TORRES. 2. ed. São Paulo: Agronômica Ceres, 1982. 303 p. 

 Manual internacional de fertilidade do solo. Autor de Instituto da Potassa & 

Fosfato 2. ed. Potafos, 1998. 177 p. 



 Máquinas agrícolas. Autor de Luiz Antonio BALASTREIRE. Do Autor, 2005. il.  

 Maracujá: germoplasma e melhoramento genético. Editor de Fábio Gelape 

FALEIRO, Nilton Tadeu Vilela JUNQUEIRA, Marcelo Fideles BRAGA. Embrapa 

Cerrado, 2005. 677 p. 

 Mecânica dos solos. Autor de R. F. CRAIG. 7. ed. Rio de Janeiro: LTC - 

Livros Técnicos e Científicos, 2007. 365 p. 

 Melhoramento animal: uso de novas tecnologias. Editor de Et al, Brian 

KINGHORN. FEALQ, 2006. 367 p. 

 BRIQUET JÚNIOR, Raul. Melhoramento genético animal. São Paulo: 

Melhoramentos, 1967. 269 p. (Biblioteca Agronômica Melhoramentos). 

 Microbiologia. Autor de Michael PELCZAR, Roger REID, E. C. S. CHAN. 2. 

ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009. 566 p. 

 Microbiologia. Autor de Michael PELCZAR, Roger REID, E. C. S. CHAN. 2. 

ed. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009. 566 p. 

 TORTORA, Gerard J.; FUNKE, Berdell R.; CASE, Christine L.. Microbiologia. 

8. ed. Artmed, 2005. 893 p. il. 

 Microbiologia ambiental. Editor de João Lúcio de AZEVEDO, Itamar Soares 

de MELO. 2. ed. Embrapa Meio Ambiente, 2008. 647 p. 

 Microbiologia de Brock. Autor de Michael T. MADIGAN, John M. MARTINKO, 

Jack PARKER. 12. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 608 p. 

 Microbiologia e bioquímica do solo. Autor de Fátima M. S. MOREIRA, José 

Oswaldo SIQUEIRA. 2. ed. UFLA, 2006. 729 p. 

 Microbiologia ilustrada. Autor de Pamela C. CHAMPE, Richard A. HARVEY, 

Bruce D. FISHER. 2. ed. Artmed, 2008. 448 p. il. 

 Microrganismos e agrobiodiversidade: o novo desafio para a agricultura. 

Editor de Márcia do Vale Barreto FIGUEIREDO. AGROLIVROS, 2008. 568 p. 

 Microscopia de luz em microbiologia: morfologia bacteriana e fúngica. Autor 

de José Francisco HÖFLING, Reginaldo Bruno GONÇALVES. Artmed, 2008. 

244 p. 

 Morfologia vegetal: organografia e dicionário ilustrado de morfologia das 

plantas vasculares. Autor de Harri LORENZI, Eduardo Gomes GONÇALVES. 

São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora Ltda, 2007. 416 p. 



 Mulheres na reforma agrária: a experiência recente no Brasil. Organizador de 

Adriana L.LOPES, Andrea BUTTO. MDA, 2008. 240 p. 

 Negociação aplicada: chegou a hora de negociar. Autor de João Roberto de 

LA ROSA. São Paulo: All Print, 2008. 317 p. 

 SILVA, José Graziano da. A nova dinâmica da agricultura brasileira. 2. ed. 

[S.l.]: Unicamp,1998. 211 p. 

 Nutrição mineral de plantas. Editor de Manlio Silvestre FERNANDES. Viçosa: 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, 2006. 432 p. 

 Nutrição mineral de plantas: princípios e perspectivas. Autor de Emanuel 

EPSTEIN, Arnold J. BLOOM. 2. ed. Editora Planta, 2006. 401 p. 

 PAYNE, John Howard. Operações unitárias na produção de açúcar de 

cana. São Paulo: Nobel; STAB, 1989. 245 p. 

 Para entender a terra. 4. ed. Bookman, 2008. 656 p. 

 Pedologia: base para distinção de ambientes. Autor de Et al, Mauro 

RESENDE. 5. ed. UFLA, 2007. 321 p. 

 Pedologia aplicada. Autor de João Bertoldo de OLIVEIRA. 3. ed. FEALQ, 

2008. 392 p. 5 

 LEHNINGER, Albert L.; NELSON, David L.; COX, Michael M.. Princípios de 

bioquímica. Tradutor de Arnaldo Antônio SIMÕES, Wilson Roberto Navega 

LODI. 4. ed. São Paulo: Sarvier, 2006. 1202 p. il. ISBN 85-7378-026-6. 

 Princípios de ecologia. Autor de Ròger DAJOZ. 7. ed. Artmed, 2005. 520 p.  

 Princípios de fisiologia animal. Autor de Christopher D. MOYES, Patricia M. 

SCHULTE. 2. ed. Artmed, 2010. 792 p. il. 

 Princípios e práticas da ciência do solo: o solo como um recurso natural. 

Autor de Robert E. WHITE. 4. ed. São Paulo: Andrei, 2009. 426 p. 

 Produção e manejo de frangos de corte. Autor de Luiz Fernando Teixeira 

ALBINO, Fernando de Castro TAVERNARI. Viçosa: Editora UFV, 2008. 88 p. 

 Química: um tratamento moderno. Autor de George C. PIMENTEL, Richard D. 

SPRATLEY. São Paulo: Edgard Blücher, 350. 

 Química: um tratamento moderno. Autor de George C. PIMENTEL, Richard D. 

SPRATLEY. São Paulo: Edgard Blücher, 1978. 350 p. 



 Química e mineralogia do solo: aplicações. Editor de Vander de Freitas 

MELO, Luís Reynaldo Ferracciú ALLEONI. Viçosa: Sociedade Brasileira de 

Ciência do Solo, 2009. 685 p. 

 Química e mineralogia do solo: conceitos básicos. Autor de Vander de 

Freitas MELO, Luís Reynaldo Ferracciú ALLEONI. Viçosa: Sociedade Brasileira 

de Ciência do Solo, 2009. 685 p. 

 Ruralidades e questões ambientais: estudo sobre estratégias, projetos e 

políticas. Organizador de Alfio BRANDENBURG, Angela Duarte Damasceno 

FERREIRA, Dimas FLORIANI, Osvaldo Heller da SILVA. MDA, 2007. 397 p. 

 Semeadoras para plantio direto. Autor de José Antonio PORTELLA. Viçosa: 

Aprenda Fácil, 2001. 249 p. 

 BRASIL, Ministério. Seminário Nacional sobre agricultura orgânica.. 

Ministério do Meio Ambiente, 2006. 58 p. 

 Sisson & Crossman: anatomia dos animais domésticos. Autor de Robert 

GETTY. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 Sisson & Crossman: anatomia dos animais domésticos. Autor de Robert 

GETTY. 5. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008. 

 Sistema brasileiro de classificação de solos. Editor de Et al, Humberto 

Gonçalves dos SANTOS. 2. ed. Rio de Janeiro: Embrapa Solos, 2006. 306 p. 

 Sistemática de angiospermas do Brasil. Autor de Et al, Graziela Maciel 

BARROSO. 2. ed. Viçosa: Editora UFV, 2010. 309 p. 

 Sistemática vegetal: um enfoque filogenético. Autor de Et al, Walter S. JUDD. 

3. ed. Artmed, 2009. 632 p. 

 Sistemática vegetal - CDroom: um enfoque filogenético. Autor de Et al, Walter 

S. JUDD. 3. ed. Artmed, 2009. 

 solo, planta e água na formação de paisagem. Autor de Alcides GATTO, Ivar 

WENDLING. Viçosa: Aprenda Fácil, 2002. 144 p. (Coleção Jardinagem e 

paisagismo. Série implantação de jardins). 

 Solo, planta e atmosfera: conceitos, processos e aplicações. Autor de Klaus 

REICHARDT, Luís Carlos TIMM. Manole, 2004. 478 p. 

 Tecnologia das construções. Autor de Nadia Vilela de Almeida REGO. Rio 

de Janeiro: Ao Livro Técnico, 2005. 133 p. 



 Tempo e clima no Brasil. Organizador de Iracema Fonseca de Albuquerque 

CAVALCANTI. São Paulo: Oficina de textos, 2009. 463 p. 

 Tópicos em química fina. Autor de Moisés Mishel L. LEVY. São Paulo: 

Edgard Blücher, 1987. 125 p. 

 Topografia. Autor de Jack McCORMAC. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros 

Técnicos e Científicos, 2007. 391 p. 

 Topografia - CDroom. Autor de Jack McCORMAC. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC 

– Livros Técnicos e Científicos, 2007. 

 Topografia geral. Autor de João Martins CASACA, João Luís de MATOS, José 

Miguel Baio DIAS. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC - Livros Técnicos e Científicos, 

2007. 208 p. 

 Tratado de anatomia veterinária. Autor de K. M. DYCE, W. O. SACK, C. J. G. 

WENSING. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 813 p. 

 Vida: a ciência da biologia: célula e hereditariedade. Autor de Et al, David 

SADAVA. 8. ed. Artmed, 2009. 

 Vida: a ciência da biologia: evolução, diversidade e ecologia. Autor de Et al, 

David SADAVA. 8. ed. Artmed, 2009. 

 Vida: a ciência da biologia: plantas e animais. Autor de Et al, David SADAVA. 

8. ed. Artmed,2009. 

 Total de Títulos : 132 Total de Exemplares : 446 

6.7.11 Jornais:  

Folha de São Paulo; O Popular; Diário da Manhã; Correio Brasiliense. 

6.7.12 Periódicos especializados, indexados e correntes: 

Portal de Periódicos da Capes; Pesquisa Agropecuária Brasileira - PAB -, editada 

mensalmente pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa – ISSN 

0100-204x; Ciência Rural - ISSN 0103-8478 – Universidade Federal de Santa Maria; 

Acta Scientiarum. Agronomy, ISSN 1679-9275 (impresso) e ISSN 1807-8621 (on-line), 

publicada trimestralmente pela Editora 



6.8 Laboratórios 

6.8.1 Laboratórios de Informática 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 11 (onze) laboratórios 

de informática, sendo que o laboratório de informática 8 (Lab 8) se subdivide em 3 

categorias de laboratório: Laboratório de Arquitetura – LAC, Laboratório de Redes de 

Computadores – LRC e Laboratório de Eletrônica Digital – LED. 

 

Quadro 16. ENDEREÇO E CAPACIDADE DOS LABORATÓRIOS ACADÊMICOS DE INFORMATICA 

Nº 
Nome dos 
Laboratórios 

Endereço Mobiliário 

Bloco Piso Sala Computadores Mesas Cadeiras 

01 
Laboratório de 
informática 1 

B 2 Bibl 29 30 40 

02 
Laboratório de 
informática 2 

B 3 B313 30 30 47 

03 
Laboratório de 
informática 3 

F 1 F112 30 30 37 

04 
Laboratório de 
informática 4 

C 4 C403 30 
10 

bancadas 
36 

05 
Laboratório de 
informática 5 

E 2 E207 33 33 42 

06 
Laboratório de 
informática 6 

E 2 E215 33 33 42 

07 
Laboratório de 
Informática 7 

G 2 E213 41 
10 

bancadas 
50 

08 
Laboratório do 
Colégio Couto 
Magalhães 

K 1 K110 20 
04 

bancadas 
35 

09 
Laboratório do 
Colégio Couto 
Júnior 

I 1 I101 35 
10 

bancadas 
55 

10 
Laboratório 
Morfofuncional 
I 

E 1 E110 18 18 mesas 25 

11 
Laboratório 
Morfofuncional 
II 

E 1 E111 18 18 mesas 25 

12 
Fábrica de 
Tecnologia 
Turing 

G 2 G211 33 
07 mesas 

e 2 
bancadas 

31 

OBS 
Total de 
Computadores 

   350   

 



6.8.2 Laboratório didáticos especializados 

6.8.2.1  Cronograma de utilização dos laboratórios 

Per. Disciplina Laboratório 

1º 

Física Física 

Biologia Celular Biologia 

Química Geral e Analítica Química 

2º 

Desenho Técnico Atelier 

Morfologia e Taxonomia Vegetal Morfologia e Taxonomia Vegetal 

Química Orgânica Aplicada Química 

3º 
Topografia e Georeferenciamento  Topografia/Solos 

Fisiologia Vegetal Fisiologia Vegetal 

4º 

Microbiologia Geral Microbiologia 

Construções e Eletrificações Rurais  
Materiais de Construção; Eletricidade 

E Instalações Elétricas 

Genética Biologia 

5º 

Geoprocessamento e Cartografia Topografia/Solos/ Informática 

Informática Aplicada à Agropecuária Informática 

Entomologia Geral Entomologia 

6º 
Fertilidade do solo e Nutrição de 
Plantas 

Solos e Fertilidade 

Irrigação e Drenagem I Mecânica os Fluidos e Hidráulica 

7º 

Nutrição Animal e Forragicultura Análises Bromatológicas 

Entomologia Agrícola Entomologia 

Fitopatologia Aplicada Fitopatologia 

Irrigação e Drenagem II Mecânica os Fluidos e Hidráulica 

8º 
Tecnologia de Produtos de Origem 
Vegetal e Animal 

TPOV e TPOA 

 

A utilização dos laboratórios pelos alunos é regulamentada por regimento 

próprio, onde são descritas as normas de funcionamento, utilização e segurança, sob 

supervisão de professores da área de atuação e profissionais especializados. 

Possuem mesas, bancadas, cadeiras, quadros, instalações de ar comprimido, água e 

gás, bebedouro, ventilação, murais de avisos, materiais de expediente, linha 

telefônica, impressoras, assinaturas de revistas especializadas, softwares para 

operação dos equipamentos e espaço suficiente para a utilização dos alunos, 

contando com área externa coberta de 1000 m2 para realização de pesquisas e 

ensaios conforme normalizações vigentes. A infraestrutura implementada nos 

Laboratórios onde são ministradas as aulas práticas é suficiente para comportar todos 



alunos matriculados nas disciplinas, no que se refere a quantidade de equipamentos, 

espaços físicos e vagas.  

São nos laboratórios acadêmicos que professores e estudantes realizam a 

parte prática de seus trabalhos e projetos, atuando nas áreas de ensino, pesquisa e 

extensão. As atividades desenvolvidas dão suporte aos cursos acadêmicos, 

promovem o desenvolvimento de materiais, tecnologias e processos, e permitem a 

prestação de serviços à comunidade. 

Devido a sua idoneidade, os laboratórios acadêmicos da universidade são 

geralmente solicitados para atestarem a integridade de atuais e/ou novos produtos e 

tecnologias, transformando-se em núcleos de excelência, quando eficientemente 

equipados, capazes de acompanhar as inovações tecnológicas e exigências do 

mercado quanto à qualificação e certificação do bem consumido pela comunidade. 

O Centro Universitário de Anápolis conta atualmente com 26 laboratórios, que 

podem se subdividir, sendo 16 na área de Ciências da Saúde (laboratórios e clínicas), 

04 laboratórios de Ciências Jurídicas e Sociais (administração e direito), 02 

laboratórios da Área de Educação e 04 laboratórios da Área de Informática, descritos 

em tópicos subsequentes. 

6.8.2.2 Espaço físico: 

Embora o curso de Agronomia utilize vários laboratórios da instituição, as 

instalações dos laboratórios específicos do curso estão distribuídas no Centro 

Tecnológico (CT), instalado em uma área de 2.000m², sendo que em 1000m² estão as 

salas com as instalações dos laboratórios e o restante (960m²) é uma área coberta 

destinada a realização de pesquisas e ensaios. Esses laboratórios atendem às áreas 

para o desenvolvimento do núcleo de disciplinas básicas, técnico-científicos e 

profissionalizantes, quais sejam: Física, Eletricidade, Materiais de Construção, 

Estruturas, Solos, Mecânica dos Fluidos, Hidráulica, Química, e Topografia, 

Entomologia e Fitopatologia.  

Os laboratórios do curso de Agronomia encontram-se assim distribuídos: 

 Laboratório Multidisciplinar de Química (localizado no CT); 

 Laboratório Multidisciplinar de Física/Eletricidade (localizado no CT); 

 Laboratório Multidisciplinar de Materiais/Estrutura/Solos (localizado no CT); 



 Laboratório de Topografia (localizado no CT); 

 Laboratório Multidisciplinar de Mecânica dos Fluídos/Hidráulica (localizado no 

CT); 

 Complexo Multidisciplinar de Microscopia (localizado no Bloco C, salas 208 e 

209); 

 Laboratório de Microbiologia e Imunologia, Microbiologia do Solo, Fitopatologia 

Geral e Fitopatologia Aplicada (localizado no Bloco C, sala 201); 

  Ateliê; 

  Laboratório Multidisciplinar de Informática; 

 Laboratório comum: 01 – Laboratório de aeronáuticos, motores e vibrações 

(comum entre Agronomia, Engenharia Mecânica e curso de Tecnologia em 

Manutenção de Aeronaves); 

 Área Experimental Agrícola (Laboratório de Campo). 

6.8.2.3 Laboratórios de Física e Eletricidade 

Os laboratórios de física e eletricidade possuem infraestrutura para o ensino de 

física e eletricidade aplicada com bancadas demonstrativas para a conceituação de 

fenômenos e grandezas elétricas, perfazendo área total de 101,16 m2 e ampla 

ventilação. Também possuem bancadas para realização de atividades de mecânica, 

termologia, montagem das instalações prediais, com todos os materiais e 

componentes, de modo a propiciar um maior entendimento para o desenvolvimento 

de projetos de instalações prediais e de eletricidade. Estes laboratórios são utilizados 

em práticas relacionadas as disciplinas do primeiro e quarto período do curso de 

Agronomia. 

6.8.2.4 Complexo Multidisciplinar e de Microscopia 

Os laboratórios de microscopia possuem infraestrutura para o ensino de 

biologia celular, morfologia e taxonomia vegetal, fisiologia vegetal, genética, e 

entomologia geral, está localizado no Bloco C, salas 208 e 209, com uma área 

construída de 81m2 cada. Os equipamentos que são utilizados no mesmo são: 

aquário, armários diversos, balança comercial, bancadas, cadeiras giratória com 

regulagem, dispensador para sabonete líquido, estufa de herborização, extintor de 



incêndio para rede elétrica, lixeiras com tampa e pedal, ar condicionado, câmera para 

microscópio, mesa, microscópios Leika, microscópios Coleman, pia, projetor de 

imagem, quadro com amostras de insetos, suporte para coletor de material 

perfurocortante, suporte para papel toalha, tela de projeção, TV 29”, ventilador de 

parede. Estes laboratórios possuem ainda lâminas confeccionadas para microscopia, 

tais como: lâminas de histologia, parasitologia e hematologia, além de comportar 

alguns materiais, utensílios e vidrarias como abaixadores de língua, alfinetes 

entomológicos, alças de platina, alças de níquel, bacia inox, bandejas, cabo bisturi, 

cálice p/ decantação de fezes, coletor de material perfurocortante, lâminas p/ bisturi, 

lâminas, lamínulas; luvas de procedimento, luvas descartáveis, lixeira c/ tampa, 

microlancetas, panela de alumínio, placa de petri, pipetadores automáticos, pinça 

dente de rato, pinça anatômica, porta agulhas, saco p/ lixo hospitalar, tambor de lixo 

p/ gerenciamento de papeis, tambor de lixo p/ materiais contaminados, tubos de 

ensaio e frascos p/ reagentes. 

6.8.2.5 Complexo Multidisciplinar de Química 

O Complexo Multidisciplinar de Química localiza-se no Bloco C sendo constituído 

pelas seguintes salas: laboratório multidisciplinar de química I, situado na sala 305 

com uma área construída de 73,1 m2, laboratório multidisciplinar de química II, 

localizado no Bloco C, sala 303, com uma área construída de 73,1m2, laboratório 

multidisciplinar de química III, localizado no Bloco C, sala 302, com uma área 

construída de 81m2, e almoxarifado multidisciplinar dos laboratórios de química, 

localizado no Bloco C, sala 304, com uma área construída de 9,72m2.. Os 

equipamentos que são utilizados no mesmo são: armários com portas de vidro 

chaveados, armário tipo escaninho, balança analítica, balança eletrônica de precisão, 

balança semi-analítica, bancadas centrais metálica com 4 níveis, banho Maria 

retangular, bateria de Sebelin, bloco digestor de Kjeldahl, botijão de gás, cadeira, 

cubas com torneira, 10 terminais para gás e para água, bancadas lateral de mármore 

com 2 pias e armários embutidos, banquetas, barrilete de 20L, bico de Bunsen, 

bomba à vácuo, bomba hidrovácuo, centrífuga, calorímetro de água duplo vaso, 

chapa aquecedora com controlador de temperatura e agitador magnético, chapa 

aquecedora redonda Fisatom, chapa aquecedora redonda Quimis, chuveiro lava-



olhos, condutivímetro portátil, congelador vertical, cronômetro digital, deionizador, 

destilador, dispensador para sabonete líquido, espectrofotômetro com luz na região 

do visível, estufa para estabilização e secagem, forno Mufla, fusômetro, jogo fira 

rolhas, lixeira com tampa e pedal, macaco elevatório tipo Jack, manta aquecedora, 

máquina de fabricar gelo, mesa, microscópio bioval, mini modelo molecular de 

Bioquímica, modelo molecular de Bioquímica, multímetro digital, pHmetro de bancada, 

polarímetro, quadro para giz e pincel, refratômetro portátil, refrigerador vertical, 

rotaevaporador, sistema lavador de pipetas, suporte de teto para 04 lâmpadas, 

suporte para coletor de material perfurocortante, suporte para papel toalha, suporte 

universal, tabela periódica, tela de projeção, transimulador, ventiladores de parede e 

de teto. Os laboratórios possuem ainda vidrarias e utensílios diversificados como 

beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, cálices de 

vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas, balões de fundo chato e fundo redondo, 

condensadores diversos, extratores, funis de separação, funis de vidro, funis de 

Buchner, dessecadores de vidro, pissetas plásticas de 500mL, peras p/ pipetas, 

pipetadores, vidro relógio, placa de petri, cadinhos, gral e pistilo, bastões de vidro, 

tripés com telas de amianto, suportes universais de bancada, garras, argolas de ferro, 

frascos diversos para reagentes e soluções, colunas de vidro, curvas de destilação, 

termômetros, alças de platina, tenazes, capilares, garras de madeira, espátulas 

diversas e tesouras. 

Quanto a sua estrutura física e materiais fixos o almoxarifado é constituído por: 5 

estantes de madeira junto as paredes com 4 níveis e 1 suporte para lâmpadas 

fluorescentes com 4 lâmpadas. 

Sua função principal está baseada no armazenamento de diversos tipos de 

reagentes, os quais são descritos: ácidos líquidos e sólidos, hidróxidos líquidos e 

sólidos, óxidos; metais, reagentes orgânicos líquidos diversos, reagentes orgânicos 

sólidos diversos; indicadores e corantes, álcoois, peróxidos; acetatos, bicarbonatos, 

benzoatos, biftalatos, bromatos, carbonatos, citratos, cloridratos, cromatos, 

dicromatos, EDTA, fosfatos, oxalatos, permanganatos, persulfatos, salicilatos, 

sulfatos, nitratos; carboidratos e proteínas, brometos, cianetos, cloretos, iodetos, 

sulfetos; arsenitos, bissulfitos, metabissulfitos, nitritos, sulfitos e reagentes diversos. 



Este espaço é utilizado nas disciplinas Introdução à Ciência dos Solos e Fertilidade do 

Solo e Nutrição de Plantas. 

6.8.2.6 Ateliê 

O curso de Agronomia conta com um ateliê instalado no Bloco E, destinado as 

disciplinas Desenho Técnico e Construções e Eletrificações Rurais, com amplas 

condições de atendimento, mesas de trabalho individual, armários, cadeiras e projetor 

de imagem. O ambiente é equipado com réguas paralelas para as aulas. 

6.8.2.7 Laboratório de Materiais de Construção, Estruturas e Solos 

O laboratório de Solos consiste em laboratório didático para entendimento dos 

princípios básicos da mecânica dos solos e geotecnia. Podendo ser realizados 

ensaios para caracterização de sólidos, compactação de solos e avaliação de 

permeabilidade. Este espaço é utilizado nas disciplinas Introdução à Ciência dos 

Solos e Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas  

6.8.2.8 Laboratório de Mecânica dos Fluidos e Hidráulica 

Os laboratórios de Mecânica dos fluidos e Hidráulica possuem área total de 78,45 

m2, ampla ventilação pelas quatro janelas existentes, bancadas e equipamentos 

utilizados para realização de ensaios. Suas instalações permitem aos alunos 

visualizar fenômenos como perda de energia e mudanças em regimes de escoamento 

e obter medidas de pressão, vazão velocidade, coeficiente de rugosidade e perda de 

carga, o espaço ao qual se destina o laboratório é utilizado para as disciplinas 

Irrigação e Drenagem I e II. 

6.8.2.9 Laboratório de Topografia 

O laboratório de Topografia conta com amplos recursos de mensuração para 

atendimento às aulas práticas das disciplinas correlatas oferecidas no curso de 

Agronomia. Também possui armários, bancadas, cadeiras e equipamentos. A área do 

Laboratório de Topografia é de 124,47 m2.  



6.8.2.10 Laboratório de Microbiologia e Imunologia, Microbiologia 

do Solo, Fitopatologia Geral e Fitopatologia Aplicada 

Está localizado no Bloco C, sala 201, com uma área construída de 79m2. A 

sua estrutura física, materiais fixos, mobiliário e equipamentos são: agitador 

multifuncional, armários de madeira, autoclave, balança analítica, balança eletrônica 

de precisão, bancada central de mármore, banho Maria retangular, barômetro, 

barrilete 50L, botijão de gás, cadeiras giratória com regulagem, capela de fluxo 

laminar, centrífuga, congelador vertical, contador de colônias eletrônico, destilador, 

dispensador para sabonete líquido, divisória de madeira, espectrofotômetro, 

estabilizador SMS entrada 220v e saída 110v, estufa bacteriológica, estufa de 

estabilização e secagem, estufa incubadora, forno micro-ondas, liquidificador, lixeira 

com tampa e pedal,  manta aquecedora, mesa, microscópio Coleman, pHmetro, pia, 

quadro para giz,  refrigerador vertical, suporte de teto para 04 lâmpadas, suporte para 

coletor de material perfurocortante, suporte para papel toalha, suporte para rolo de 

papel pardo, tabela periódica, tela de projeção, turbildímetro, ventilador de parede e 

de teto. 

Este laboratório possui ainda vidrarias, materiais e reagentes diversificados 

tais como: beckers, provetas, balões volumétricos, pipetas graduadas e volumétricas, 

cálices de vidro, erlenmeyers, kitassatos, buretas; vidro relógio, placa petri, lâminas e 

lamínulas, funis, gral e pistilo, bastões de vidro, tripés com telas de amianto, óculos de 

proteção, pêras p/ pipetas, pipetadores, pissetas 500mL, termômetros, garras de 

madeira, espátulas diversas, tubos de ensaio, termômetros, tubos p/ coleta de sangue 

a vácuo; abaixadores de língua, agulhas diversas, aventais, coletores de fezes e 

urina, copos plásticos para análise de fezes, lâminas para bisturi, lamparina de vidro, 

lancetas, luvas de amianto, luvas de borracha, micropipettes, peneiras descartáveis, 

ponteiras, seringas descartáveis, swabs, scalps, tesouras, luvas descartáveis, gazes, 

curativos, lenços descartáveis, papel toalha, detergentes, sabonete líquido; reagentes 

orgânicos líquidos, ácidos diversos, álcoois, indicadores e corantes, carbonatos, 

EDTA, carboidratos e proteínas, hidróxidos, nitratos, reativos diversos, sílicas, 

sulfatos, hipoclorito e tensoativos (Tween). 

Possui ainda alguns kits bacteriológicos e meios de cultura para uso 

diverso nas aulas, tais como: albumina bovina, amoxicilina, Aslotest, azitromicina, 



bactérias liofilizadas, testes chagas, teste colesterol, colinesterase, getatest, heparina 

sódica; HIV teste, óleo mineral, placa Kline c/ 12 escavações, proteínas totais, 

pseudomas, reativos, reumatest, Sífilis teste, soro para teste em lâminas para tipo 

sanguíneo, soro fetal bovino, tiras p/ oxidase, uréia 500, VDRL estabilizado; Agar 

diversos, Bile salts, Blood Agar base, caldos diversos, Difco diversos, extrato de 

carne, extrato de levedura, peptonas, triptona e triptose 

6.8.2.11 Laboratório Multidisciplinar de Informática 

 

Os computadores são locados da Itautec mediante contrato de 

fornecimento por um período de dois anos. Ano final desse período, a instituição opta 

por adquiri-los mediante o pagamento de uma única parcela adicional ou renova o 

contrato por igual período com uma substituição imediata do equipamento. Deste 

modo, os laboratórios de informática da UniEVANGÉLICA sempre contam com 

computadores novos. Também é política da instituição atender aos seus alunos com 

softwares atualizados e de mercado. 

Os laboratórios têm normas de utilização e possuem acesso à internet, 

sendo que o laboratório de informática da Biblioteca é de uso exclusivo para 

pesquisas na internet e possui normas específicas de utilização. O curso de 

Agronomia utiliza os laboratórios de informática para pesquisas na internet e para o 

ensino das disciplinas Topografia e Georeferenciamento, Estatística Básica, 

Geoprocessamento e Cartografia, Informática Aplicada à Agropecuária, Irrigação e 

Drenagem I, Estatística Experimental e Irrigação e Drenagem II.  

Durante as aulas nos laboratórios de informática, em disciplinas específicas 

como Geoprocessamento e Cartografia, os discentes tem acesso aos softwares 

ArcGIS, Licenças LAB Kit PAC ARC INFO, Licenças LAB Kit SPATIAL ANALYST e 

Licenças LAB Kit SURVERY ANALYST, uma família de softwares construídos sobre 

uma arquitetura comum que forma um sistema de informações geográficas (SIG/GIS) 

completo. Através desses softwares é possível realizar tarefas específicas através de 

funcionalidades direcionadas para um determinado tipo de processamento ou análise, 

como, por exemplo, geoprocessamento com dados matriciais, visualização e 

manipulação de dados 3D, análises geoestatísticas e uma série de automações de 

processos produtivos. 



6.8.2.12 Laboratório de Entomologia 

 

O laboratório conta com armários, bancadas, banquetas e lupas para a 

visualização dos insetos que constam do acervo das caixas de coleções 

entomológicas. O espaço é destinado as disciplinas Entomologia Geral e Entomologia 

Agrícola. 

6.8.2.13 Fazenda Escola 

 

A Fazenda Escola da UniEVANGÉLICA é um laboratório que auxilia 

especificamente os Cursos de Agronomia e de Ciências Biológicas. Está localizada 

entre a Avenida Brasil Norte e a BR-153, definida como espaço para atividades 

práticas de ensino com metodologias pedagógicas ativas que contribuam para a 

formação do discente nas três vertentes do ensino superior: ensino, pesquisa e 

extensão.  

A estrutura física é ocupa uma área de 347.896,05 m², próximos ao Campus 

UniEVANGÉLICA. A gestão deste órgão é atribuída ao coordenador geral, diretores 

dos Cursos de Agronomia e Ciências Biológicas, supervisor da área de preservação 

ambiental, supervisor da área agrícola – fazenda escola, e, supervisor do biotério. 

Com atribuições e responsabilidades definidas em regulamento interno próprio, 

aprovado pelos NDE´s dos cursos. 

As atividades dos docentes e discentes do Curso de Agronomia inclui trabalhos 

de conclusão de curso e iniciação científica envolvendo levantamentos faunísticos e 

florísticos, conservação de recursos naturais (solo, água, biodiversidade), aspectos 

geológicos e Educação Ambiental. 

Os laboratórios possuem normas e rotinas, sendo também utilizados para a 

realização de trabalhos de pesquisa (IC) e extensão desenvolvidos por alunos do 

Curso de Agronomia. Estas normas estão discriminadas no Memorial Descritivo dos 

laboratórios utilizados pelo curso. 

 

Área de Preservação Ambiental 

A Área de Preservação Ambiental tem como objetivo específico promover a 

educação ambiental. Nesse sentido, são desenvolvidos cursos de curta duração, 



visitas guiadas, aulas de campo, estudos científicos e observacionais sobre a fauna e 

a flora desse cerrado com formação florestal e fitofisionomia de Mata Seca 

Semidecidua. 

 

Área Agrícola 

A Área Agrícola – Fazenda Escola tem como objetivo específico alocar ações de 

ensino, pesquisa e extensão com produção vegetal. As pesquisas envolvem cultivo de 

plantas (grãos, forrageiras gramíneas e leguminosas, florestais), conservação de 

recursos naturais (solo, água, biodiversidade), aspectos agrometeorológicos e 

climáticos. 

Todos os laboratórios possuem normas e rotinas, sendo também utilizados para 

a realização de trabalhos de pesquisa (IC) e extensão desenvolvidos por alunos do 

curso de Agronomia.  

Existem ainda atividades do programa Universidade aberta à terceira idade – 

UniATI. Possibilitando, o desenvolvimento de habilidades ligadas ao sentido 

humanitário e social. 

 

Trilha Ecológica do Tucano 

Este espaço é constituído por um trajeto com mil metros de extensão, cujos 

objetivos específicos compreendem atender à comunidade para visitação no modelo 

de trilha interpretativa e promover a educação ambiental, através do trabalho de 

monitoria que envolve os discentes do curso de Agronomia e Ciências Biológicas. 

A trilha foi inaugurada ainda no início da última década, entretanto com a recente 

revitalização e reinauguração ficaram estabelecidos horários semanais de visitação às 

terças e quintas. A partir disso, a crescente demanda do município e das instituições 

que compõem a Associação Educativa Evangélica traduzem a importância desse 

modelo de atividade extensionistas na promoção da educação ambiental. 

 

Serpentário 

O Serpentário é uma extensão do Biotério e conta com 90 m2 onde são 

mantidas serpentes dos Géneros Crotalus, Bothrops e Boa. Estes animais são 

trazidos pelo Corpo de Bombeiros e proprietários rurais que receberam cursos de 



capacitação quanto a coleta de ofídios. As serpentes são catalogadas em livro de 

tombo e mantidas em sistema de criação extensiva. Os recintos são enriquecidos com 

tocas em cerâmica, do tipo iglu, troncos de arvores, pedras, gramado, lago para 

banho e areial. São desenvolvidos os seguintes programas de conservação e 

Educação Ambiental: 

 Educação Ambiental - Importância ecológica das serpentes (os animais são 

apresentados a alunos do ensino fundamental, médio e superior quando em 

visita a trilha ecológica. Na ocasião, recebem orientações sobre o papel 

ecológico que as serpentes desenvolvem). 

 Conservação – Os animais são acompanhados durante o processo reprodutivo 

e os filhotes recebem cuidados especiais, sedo soltos em área do Parque 

Estadual da Serra dos Pireneus. Além disso, são feitos acompanhamentos 

em saúde animal na área da parasitologia (ectoparasitas e endoparasitas). 
 

 

Casa de Vegetação  

A casa de vegetação tem objetivo específico semelhante à Área Agrícola, porém 

no ambiente protegido e favorável à multiplicação de espécies. Com a finalidade de 

evitar a entrada de patógenos e pragas aos cultivos. Também auxilia na proteção de 

plantas durante períodos climáticos adversos, evitando danos causados por fatores 

ambientais. 

Como instrumento de proteção ambiental para produção vegetal, favorece o 

desenvolvimento do aluno na condução de experimentos com flores, plantas 

medicinais e multiplicação de mudas para agricultura orgânica. Esta estrutura é 

classificada como completa quanto ao modelo de construção, visto que possui 

proteção nas laterais e mureta de fixação da tela anti afídio. E considerada como de 

uso parcial em função do regime de exploração, pois as atividades iniciam ou 

finalizam nesta, em complementação aos trabalhos no campo. 

 

 6.8.2.14 Equipamentos 

 

A seguir são descritas as especificidades de alguns laboratórios em relação 

aos equipamentos disponíveis. 



- Laboratório multidisciplinar de informática 

Conforme descrito anteriormente, os computadores são locados da Itautec 

mediante contrato de fornecimento por um período de 2 (dois) anos. Ao final deste 

período a instituição opta por adquiri-lo mediante o pagamento de uma única parcela 

adicional ou renova o contrato por igual período com a substituição imediata do 

equipamento. Deste modo, os laboratórios de informática da UniEVANGÉLICA 

sempre contam com computadores novos. Também é política da instituição atender 

aos seus alunos com softwares atualizados e de mercado. 

Os laboratórios têm normas de utilização e possuem acesso à Internet, 

sendo que o laboratório de informática da Biblioteca é de uso exclusivo para 

pesquisas na Internet e possui normas específicas de utilização (Anexo G). 

 

6.8.3 Áreas de Convivência e Lazer 

 As áreas de convivência e lazer da instituição concentram-se em diferentes 

espações institucionais e são locais nos quais alunos, professores e visitantes 

possam conviver harmoniosamente, aproveitando o vasto espaço institucional. 

 Vale ressaltar na área central da instituição a instauração do “Cyber café” e 

ambiente para socialização do alunado. O principal ponto de encontro é a Praça de 

Alimentação. É o local de maior concentração dos estudantes nos intervalos das 

aulas, oferecendo cultura e alimentação.  

 Outro local de lazer é o Parque Aquático e a academia-escola que favorece a 

relação aluno/academia através do contato dos serviços prestados à comunidade 

(desempenho humano, restauração via treinamento assistido, qualidade de vida, bem-

estar físico, social e mental, acompanhados de uma triagem) e ao próprio aluno.  

 A instalação do Ginásio poliesportivo na instituição favorece o lazer em práticas 

desportivas diversas para realização dos interclasses e outros.  A área de esportes da 

instituição é aberta à comunidade em geral.  

 Vários outros locais espalhados pelo campus são pontos de encontro dos 

universitários. Em todos os blocos existem espaços em que as pessoas podem se 



encontrar e conversar livremente, aproveitando os momentos de descanso e intervalo 

das aulas. 

6.8.4 Comitê de Ética em Pesquisa 

O Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos foi instituído conforme 

Resolução CAS nº 3, de 6 de setembro de 2004. O Comitê realiza reuniões mensais e 

avalia os protocolos experimentais envolvendo Seres Humanos, tanto em pesquisa, 

quanto em atividades de extensão. Vinculado à Plataforma Brasil, todos os protocolos 

estão cadastrados na referida plataforma, além de arquivados na secretaria do comitê 

e nos cursos. O regimento do CEP encontra-se no sítio: 

http://www.unievangelica.edu.br//comite_etica_pesquisa/ 

6.8.5 Condições de acessibilidade de pessoas com deficiência ou 

mobilidade reduzida  

O Centro Universitário de Anápolis apresenta Plano de Promoção de 

Acessibilidade e de Atendimento Diferenciado a Portadores de Necessidades 

Especiais. No prédio onde funciona o Curso Agronomia, possui rampas de acesso 

para portadores de necessidades especiais. É importante assinalar que os mesmos 

procedimentos serão adotados nos novos blocos a serem construídos.  

Em conformidade com o cronograma institucional de execução de obras, foram 

implementadas as seguintes ações: 

• Construção da passarela, com piso tátil, que liga o Bloco H às seguintes áreas 

institucionais: biblioteca, lanchonete central, secretaria geral, UniATENDER, 

UniSOCIAL. Ressalta-se que, ao final da execução da obra, esta passarela será 

coberta. 

• Aquisição do piso tátil para rampas de acesso e passarela. Projeto, onde 

consta a previsão de instalação dos pisos táteis direcionais, de alerta e de corrimão 

nas escadas, nos corredores do Térreo, pavimento 1 e pavimento 2. 

• Todos os sanitários são adaptados para a entrada de cadeiras de roda, com 

vaso sanitário e apoio de mão adequados à acessibilidade. A Secretaria Setorial 

possui balcão rebaixado para uma melhor interlocução com os cadeirantes. 

 



6.8.6 Setores de Serviço e Apoio 

O Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA – oferece à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa, diversos serviços os quais visam à integração do 

alunado e da comunidade com a Instituição. Entre os setores de serviços, 

destacamos: 

 

• UniAtender: Núcleo de Apoio ao Discente, é o serviço institucional de 

atendimento, que faz interface com os cursos e setores da UniEVANGÉLICA no 

desenvolvimento de ações integradas de apoio ao acadêmico. Tem como objetivo 

acolher, integrar, atender e acompanhar os discentes, individual ou coletivamente, 

ajudando-os em suas necessidades e zelando por sua formação humana e 

profissional, de modo a favorecer o desenvolvimento de princípios éticos e cristãos, 

convivência saudável e responsabilidade social. Sua base é a política institucional de 

apoio ao discente. Procura cumprir as diretrizes e exigências do Ministério da 

Educação, quanto ao atendimento ao aluno e ao acompanhamento do egresso, bem 

como promover ações advindas das prioridades estabelecidas pelo planejamento 

estratégico da Instituição. O atendimento é diversificado e abrange áreas de 

prevenção ao uso indevido de drogas, inclusão social, egressos e Ouvidoria. 

• UniSOCIAL: Departamento de Filantropia e Assistência Social. Este 

departamento está voltado à implementação de política de concessão de bolsas de 

estudo, atuando no sentido de orientar os alunos e a sociedade quanto aos critérios e 

quanto aos programas de assistência social, propiciando à comunidade carente o 

acesso à educação superior. 

• Ouvidoria Geral: Seu objetivo é registrar críticas, sugestões, elogios, ou 

qualquer informação importante para a gestão e encaminhá-los aos órgãos 

competentes, acompanhando as providências, com vistas a alcançar o 

desenvolvimento de uma visão compartilhada em torno das principais questões da 

IES e gerando resultados práticos para a direção da organização. Por meio da 

atuação da Ouvidoria, em parceria com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, os 

gestores da Instituição identificam os principais problemas, sugestões e propostas 

para encontrar caminhos viáveis. A Ouvidoria contribui, portanto, para melhorar a 

imagem da Instituição, por meio do fortalecimento da relação com toda a comunidade, 



pela transparência das ações e pelo acompanhamento da melhoria da qualidade dos 

serviços por ela oferecidos, bem como pelas empresas terceirizadas. 

• Academia: A Academia de Musculação do curso de Educação Física visa à 

capacitação global e ampla do aluno quanto à prática da realidade do profissional em 

uma academia, no seu dia-a-dia. O acadêmico aprende a importância da organização 

e planejamento para se obter resultados seguros e eficazes. A relação 

aluno/academia ocorre, também, por meio do contato dos serviços prestados à 

comunidade (desempenho humano, restauração via treinamento assistido, qualidade 

de vida, bem-estar físico, social e mental, acompanhados de uma triagem). 

Atualmente, a Academia oferece aos alunos, funcionários e comunidade aulas de 

musculação, Cycling indoor e ginástica aeróbica (mulheres) e musculação para 

idosos. A academia está localizada no Ginásio de Esportes da Educação Física e 

funciona nos períodos matutino, vespertino e noturno. Conta com uma recepção no 

local para atendimento de cadastros e matrículas, nos seguintes horários: de segunda 

à sexta-feira, das 7h às 12h e das 13h às 22h. 

 

. Agência Bancária 

 

Nas dependências do Centro Universitário há uma agência bancária 

(Banco Caixa Econômica Federal) que presta todos os tipos de serviços bancários à 

comunidade acadêmica, inclusive o recebimento das parcelas relativas aos serviços 

educacionais da UniEVANGÉLICA. Existem ainda três caixas eletrônicos 24 horas 

disponíveis para saque, consultas e pagamentos diversos, inclusive um dos caixas é 

da Rede do Banco do Brasil. 

 

. Serviços de Reprografia 

 

Atualmente a UniEVANGÉLICA conta com oito prestadores de serviço de 

reprografia para os alunos dos diversos cursos, os quais oferecem serviços de xérox 

simples e coloridas, ampliações e reduções, diversos tipos de encadernações, entre 

outros. 



Nas proximidades do campus do Centro Universitário também são 

oferecidos outros serviços dessa natureza. 

Para o atendimento da necessidade acadêmico-administrativa da AEE, e 

de suas mantidas, a mesma conta com um Departamento de Mecanografia, que é 

responsável por tais serviços. Este Departamento conta atualmente com os seguintes 

equipamentos: um duplicador da marca riso 120 c.p.m, três máquinas da marca xerox 

60 c.p.m e uma máquina de encadernação em espiral. 

Equipamentos em outros setores da AEE e das mantidas: 

Secretaria da Presidência: Uma máquina da marca Toshiba 21 c.p.m 

Secretaria-Geral: Uma máquina da marca Toshiba 18 c.p.m 

Secretaria do CCM: Uma máquina da marca Xerox 12 c.p.m 

Biblioteca do CCM: Uma máquina da marca Toshiba 21 c.p.m 

 

. Estacionamento 

 

Recentemente foi ampliada a área destinada ao estacionamento sendo 

utilizados os terrenos das áreas III e IV, que totalizam 11.765,25 m2 já pavimentados, 

nos quais são disponibilizadas vagas específicas para ônibus e micro-ônibus, além da 

ampliação da oferta para veículos particulares. Encontra-se em fase de implantação o 

controle eletrônico, composto por cancelas para controle do fluxo de veículos; 

câmeras, para a observação e monitoramento dos veículos e pedestres, além do 

controle interno de suas áreas.  

 

. Lanchonetes e Restaurantes 

 

Atualmente a UniEVANGÉLICA conta com 3 (três) 

lanchonetes/restaurantes, distribuídas conforme a seguir: 

Lanchonete e Restaurante do Colégio Couto Magalhães , Curso de 

Educação Física e Instituto Superior de Educação -  Área: 197,89 m2; 

Lanchonete e Restaurante do Centro Universitário: Demais cursos – Área: 

937,43 m2;  



Cantina da Unidade de Ceres: Colégio Álvaro de Melo / Campus de Ceres: 

Área: 44,14 m2. 

A Instituição busca, ainda, atender às condições de acessibilidade aos 

portadores de necessidades especiais, atendendo aos requisitos previstos em Lei. 

Acessibilidade – 
Decreto 5.296, de 

02/12/2004 

Construção de rampas de acesso 

Remoção de obstáculos que impeçam a liberdade de movimento 

Adequação dos bebedouros 

Adequação das carteiras 

Reservas de vagas no estacionamento 

Avisos do atendimento preferencial 

Adequações dos balcões de atendimento 

Reserva de espaço nos auditórios – assentos de uso preferencial sinalizados 

Instalação de piso tátil direcional e de alerta 

 

7 AVALIAÇÃO DO PROJETO DO CURSO 

   O processo de elaboração e implementação dos projetos pedagógicos dos 

cursos da UniEVANGÉLICA é de responsabilidade de cada curso, contando com a 

colaboração e acompanhamento do Núcleo de Apoio Didático-Pedagógico da Pró-

Reitoria Acadêmica, composto pelas Coordenadorias de Planejamento Pedagógico, 

Apoio ao Docente e Avaliação e Qualificação Pedagógica.  

Para sua elaboração, são considerados: referencial teórico, legislação vigente, 

diretrizes curriculares estabelecidas pelo MEC, referenciais para elaboração de 

projetos pedagógicos da UniEVANGÉLICA e os critérios do ForGRAD. Outro aspecto 

a ser implementado visando à melhoria dos projetos pedagógicos é a utilização dos 

recursos de educação a distância e uso de novas tecnologias de informação e 

comunicação. Para cumprir essa finalidade, a instituição criou o Núcleo de Educação 

a Distância e o UniVIRTUAL, que coordena e oferece suporte aos docentes e 

discentes na oferta de disciplinas semipresenciais nos diferentes cursos e programas. 

A avaliação de cada projeto pedagógico é responsabilidade da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) e de cada curso, que preconiza um processo contínuo de 

avaliação. Este processo visa à flexibilidade para que possíveis equívocos sejam 

dirimidos durante o processo ou para a validação do trabalho realizado. A avaliação 

interna do curso consiste no processo de autoavaliação, que é contínuo, participativo, 

inovador e contextualizado, tendo um caráter diagnóstico e formativo para o 



autoconhecimento e a análise das prioridades e propostas estabelecidas em seu 

projeto pedagógico. 

A CPA possui regulamento próprio e conta com os seguintes órgãos de apoio: 

•SUBCOMISSÃO DE ESPECIALISTAS EM AVALIAÇÃO (SEA): é um segmento 

da CPA que tem por finalidade proceder à avaliação dos projetos pedagógicos e das 

condições de funcionamento dos cursos. O setor é responsável pela análise das 

matrizes curriculares tendo em vista sua coerência com os dispositivos legais e 

institucionais. A SEA orienta, ainda, os processos de avaliação externa para fins de 

implantação, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos.  

•SUBCOMISSÃO INTERNA DE AVALIAÇÃO (SIA): cujo objetivo é avaliar o PPC 

do curso, da concepção à operacionalização efetiva; planejar e operacionalizar os 

processos avaliativos no curso; coletar dados e disponibilizar informações do curso à 

CPA; elaborar relatórios sobre as avaliações realizadas no curso com pareceres e 

recomendações enviando-os à CPA; auxiliar nos processos de avaliação do curso 

desenvolvidos pelo MEC; articular a avaliação interna do curso com as prioridades da 

CPA. A SIA é presidida pelo diretor do curso, tendo a composição mínima de um 

representante docente, integrante do NDE, eleito pelos pares; um representante 

discente; um representante do pessoal técnico-administrativo. A SIA tem por função 

elaborar o projeto de autoavaliação do curso, definir, anualmente o cronograma de 

atividades de autoavaliação, operacionalizar as ações de avaliação, proceder à 

análise e interpretação dos dados e elaborar relatório com propostas de melhorias, 

encaminhando-o à CPA. O relatório da autoavaliação torna-se, pois, a referência para 

o planejamento e a promoção das melhorias. 

 As ações de avaliação promovidas pela SIA e pela SEA produzem relatórios 

encaminhados e analisados pela CPA, que se incorporam ao relatório institucional, 

que recomenda as ações corretivas visando à melhoria do curso.  

A autoavaliação do curso de Agronomia é realizada anualmente pela CPA, por 

meio da Subcomissão Interna de Avaliação – SIA – do curso, levando em 

consideração a articulação entre PPC e PDI (articulação do projeto com a visão e 

missão institucional); a coerência entre o PPC, as Diretrizes Curriculares e os 

Padrões de Qualidade; a articulação entre o PPC e as Diretrizes para Avaliação da 

Educação Superior. 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
 

 

 

1. Atos normativos do curso. 

2. Regulamento de estágio supervisionado. 

3. Regulamento de atividades complementares. 

4. Regulamento de pesquisa. 

5. Regulamento de TCC. 

6. Regulamento de extensão. 

7. Regulamento de monitorias. 

8. Projeto de auto avaliação do curso. 

  



1- Ato normativo do curso 
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CURSO DE AGRONOMIA 

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO 

 

Regulamentações e Diretrizes para o Estágio Supervisionado 

Parte I – Definição 

Art. 1.º- Considera-se estágio supervisionado toda atividade desenvolvida dentro 

ou fora da Universidade com a finalidade de sedimentar os conhecimentos adquiridos 

durante o Curso de AGRONOMIA. 

Art. 2.º - O estágio supervisionado deverá estar diretamente ligado ao PPC (Plano 

Pedagógico de Curso) e, portanto poderá ocorrer de 03 (três) formas: 

I. Com atividades desenvolvidas dentro da universidade; 

II. Com atividades desenvolvidas fora da universidade e não vinculadas a 

empresas (vinculadas apenas à IES);  

III. Com atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em horário 

comercial. 

Parte II – Da Aptidão e Características Particulares 

Art 3.º - Estão aptos a realizar o estágio supervisionado todos os alunos 

regularmente matriculados na disciplina de estágio supervisionado. 

Parágrafo Único: O aluno poderá matricular-se na disciplina de estágio 

supervisionado a partir do 6º período do curso de AGRONOMIA. 

Art 4.º - Quando o estágio for realizado dentro da universidade, o mesmo deverá 

ser supervisionado, de forma direta, pelo titular da disciplina (Estágio Supervisionado), 

o qual elaborará, para o aluno, um plano de trabalho que atenda às exigências do 

curso. 



§ 1º. Quando o supervisor de estágio não for o professor da disciplina, este deverá 

ser nomeado pelo diretor do curso, sendo um docente da instituição e profissional da 

área (Agrônomo) com registro no Conselho – CREA. 

§ 2º. O processo de supervisão poderá ocorrer através de visitas e/ou relatórios 

e/ou apresentação de trabalhos, definidos pelo supervisor do estágio. 

§ 3º. Parte das atividades desenvolvidas dentro da universidade poderão ocorrer 

no horário das aulas reservadas ao estágio supervisionado. 

Art 5.º - Quando o estágio for realizado fora da universidade, a empresa ou 

instituição que oferecer o estágio deverá disponibilizar um profissional da área 

(Agrônomo), de seu quadro de funcionários, para supervisionar o estagiário. Esta 

supervisão deverá ocorrer por meio de relatórios e sob a orientação do supervisor do 

curso de AGRONOMIA. 

§ 1º. O supervisor de estágio da empresa onde o estagiário está realizando o 

estágio deverá, obrigatoriamente, ser um profissional da área com registro definitivo 

no CREA. 

§ 2º. Com a finalidade de auxílio ao aluno, a empresa poderá oferecer ao aluno 

uma bolsa-estágio desde que, seja especificado em contrato que não existe nenhum 

vínculo empregatício entre o estagiário e a empresa. 

§ 3º. As atividades desenvolvidas fora da universidade não poderão ocorrer no 

horário das aulas, do contrário, ocorrerão nos horários disponibilizados para este fim 

no semestre, conforme matriz curricular. 

Art. 6.º - A carga horária total para que o estágio curricular seja considerado, será 

de:  

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I – 80 Horas/aula 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II – 60 Horas/aula 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III - 60 Horas/aula 



Art. 7.º - Só poderão ser aceitos os estágios recentes com carga horária mínima 

para cada estágio, os que tenham sido concluídos há no máximo 3 meses antes do 

início do semestre em que se matriculou na disciplina Estágio Supervisionado I, II ou 

III.  

 

Parte III – Do Cadastro e da Avaliação 

Art 8.º - Somente serão considerados estagiários, os alunos, devidamente, 

matriculados na disciplina Estágio Supervisionados e cadastrados junto à supervisão 

do estágio do curso. 

§ 1º. O cadastro deverá ser feito em formulário próprio a ser obtido junto ao 

supervisor/professor da disciplina. 

§ 2º. Os alunos, não cadastrados, estarão sumariamente impedidos de ter o seu 

estágio aceito para fins de diplomação. 

Art 9.º - No Estágio supervisionado, como nas outras disciplinas, o aluno deverá 

ter frequência e alcançar a média final conforme regimento do Centro Universitário. 

Na avaliação, serão também considerados a assiduidade, responsabilidade e 

interesse dos alunos com os trabalhos desenvolvidos na Instituição e no campo, 

assim como participação, capacidade de cooperação e reflexão. 

I - Instrumentos de avaliação: 

1ª Verificação de Aprendizagem: 

Preenchimento, assinatura e entrega em data previamente estabelecida dos 

seguintes documentos: 

Termo de Compromisso 

Plano de Atividades do Estágio 

Ficha de cadastro de estágio 

 



2ª Verificação de Aprendizagem: 

Elaboração em normas previamente apresentadas e discutidas do relatório de 

estágio. 

Relatório de Estágio (individual impresso), com as atividades acompanhadas no 

semestre letivo, conforme modelo apresentado, incluindo os formulários 

apresentados no Relatório Modelo.  

 

3ª Verificação de Aprendizagem: 

Apresentação oral do relatório de estágio e ficha de avaliação do orientador 

externo.  

Apresentação Oral e Individual do Relatório de Estágio, com tempo de duração 

de 10 minutos, tolerância de 2 minutos e posterior arguição (5 minutos) e entrega em 

CD da versão final. 

Ficha de Avaliação do Supervisor Externo, entregue em envelope timbrado 

e lacrado que corresponde a avaliação das atividades práticas a serem 

desenvolvidas pelo discente.  

 
Obs: A falta de cumprimento das datas acarretará em redução da nota, que influi 

diretamente na nota final. 
 

CÁLCULO DAS NOTAS DA 1ª, 2ª e 3ª VA's SENDO: 

Aluno ESTAGIÁRIO: 
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TC= Termo de 

Compromisso de Estágio. 

PA = Plano de 

Atividades do Estágio 

FC= Ficha de 

Cadastro de estágio 

preenchida pelo  aluno. 

RE= Relatório de 

Estágio (individual 



impresso) 

AO = Apresentação 

Oral  

RF = Entrega do 

relatório final e CD da 

versão final. 

FS= Ficha de 

Avaliação do Supervisor 

Externo 

 

 

 

Parte IV – Atividades de acompanhamento e orientação 

Art 10.º - Atribuições do professor coordenador do estágio: 

I - Encaminhar oficialmente os alunos ao campo de estágio. 

II - Realizar convênios com as Instituições Públicas e Privadas. 

Art 11.º - Atribuições do professor-orientador do estágio: 

I - Coordenar o encaminhamento dos alunos ao campo de estágio. 

II - Visitar periodicamente os locais de estágio para acompanhamento dos 

estagiários visando oferecer-lhes orientação, apoio e segurança. 

III - Manter contato frequente com o campo de estágio, avaliando o trabalho do 

aluno e levantando as dificuldades que poderão ser temas de reflexões e análise nos 

encontros e entrevistas individuais e grupais. 

Art 12.º - Atribuições dos estagiários: 

I - Realizar os estágios conforme regulamento aprovado pelo colegiado. 



II - Obter máximo de aproveitamento das situações de aprendizagem 

desenvolvidas com compromisso, responsabilidade e ética, apresentando os registros 

ao professor-orientador. 

III - Cumprir integralmente a carga horária determinada para o estágio. 

IV - Respeitar e cumprir as normas das instituições ofertantes do espaço para 

realização das atividades do estágio supervisionado. 

V - Manter os registros e frequência atualizados. 

VI- Entregar o relatório final na data definida pelo professor orientador. 

Art 13.º - Atribuições da instituição ofertante do espaço para o estágio 

supervisionado: 

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, observando o estabelecido 

na legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 

III - Indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência 

profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para 

orientar e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; 

IV - 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; 

V - Manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de 

estágio; 

VI - Enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, 

relatório de atividades, com vista obrigatória ao estagiário; 

VII - Vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário e responder a 

ficha de avaliação de estágio em representação ao professor supervisor de estágio do 

Curso de Agronomia; 



VIII - Aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no 

trabalho; 

IX - Remunerar e conceder auxílio transporte ao estagiário, no caso de estágio 

não obrigatório; 

X - Reduzir à metade, a carga horária de estágio do estudante nos dias de sua 

verificação de aprendizagem. É vedada redução da jornada de estágio em período 

diverso do adotado pela instituição de ensino para aplicação das verificações de 

aprendizagens. 

XI - Acolher o estagiário(a), propiciando sua integração junto à equipe de trabalho 

da instituição. 

XII - Contribuir para que o plano de ação do estagiário seja realizado com 

efetividade. 

XIII - Acompanhar o cumprimento integral da carga horária estabelecida no 

cronograma que deverá ser datado, carimbado e assinado pelo coordenador do 

estágio da instituição ou seu representante legal.  

XIV - Avaliar o desempenho do (a) estagiário (a) através de ficha enviada pelo 

professor-orientador.  

 

Parte V – Disposições Finais 

 

Art 14.º - O horário estabelecido pela supervisão de estágio do curso, para 

atendimento aos estagiários, é o horário definido no semestre letivo para a disciplina 

Estágio Supervisionado. 

 

Parágrafo Único: Além dos encontros semanais, o supervisor/professor da 

disciplina realizará entrevistas mensais com todos os alunos matriculados em Estágio 

Supervisionado. 

 



Art. 15.º - Caberá ao NDE, à coordenação de estágio e à direção do curso julgar 

quaisquer casos que não estejam previstos nesta. 

  



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 
CURSO DE AGRONOMIA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II ou III 
 
 

FICHA DE CADASTRO DE ESTÁGIO 

1 Dados do Estagiário 

Aluno:  

Matrícula: 

Endereço:  

Cidade: CEP: 

CPF: RG: 

Telefone:  E-mail: 

2 Dados sobre o Estágio e Supervisor de Estágio da Empresa 

 

Modalidade do 
Estágio: 

 

(   ) Atividades desenvolvidas na Universidade 

(   ) Atividades desenvolvidas fora da universidade e não 
vinculadas a empresas (vinculadas apenas à IES); 

(  ) Atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em 
horário comercial. 

Empresa e Profissional Liberal: 

CNPJ/CPF: Registro: 

Cargo: Contato: 

Endereço Completo: 

Telefone e E-mail: 

Período do Estágio: 

Carga Horária Semanal: XX horas         Carga Horária do Semestre Letivo: 80 ou 60 
horas 

3 Dados do Professor Orientador de Estágio I, II ou III na Instituição de Ensino 

Professor:  

Telefone:  E-mail:  

 



4 Assinaturas 

As informações apresentadas nesta ficha de cadastro (frente e verso) são de inteira 
responsabilidade do estagiário, que as atesta como verídicas. E, estando cientes e de 
acordo com as informações apresentadas, a Professor(a) Orientador(a)/Supervisão de 
Estágio do Curso de Agronomia da UniEVANGÉLICA, o Supervisor(a) de Estágio da 
Empresa (identificado no item 2 desta ficha) e a Empresa ou Profissional Liberal que 
recebe o estagiário para desenvolvimento de atividades de extensão acadêmica 
obrigatória, sem nenhum vínculo empregatício para as atividades aqui apresentadas, 
assinam essa ficha as seguintes partes: 

Em: XX/XX/20XX 

_______________________________________ 

Profª. Klênia Rodrigues Pacheco 

Coordenadora de Estágio na Instituição de Ensino 

_______________________________________ 

Prof(a). Orientador(a) XXXXXXX 

Supervisor(a) de Estágio I, II ou III na Instituição de Ensino 

 

 

_______________________________________ 

Nome do Supervisor Externo 

Supervisor(a) de Estágio na Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 
CURSO DE AGRONOMIA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO  
 

         FICHA DE AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO (A) PELO SUPERVISOR 

Caro (a) Supervisor de Estágio, pedimos o preenchimento da ficha de avaliação do 

estagiário sob sua orientação, assinalando com X as opções apresentadas na Tabela abaixo, 

levando em conta a seguinte escala de valores: 

1 – Péssimo; 2- Ruim; 3- Regular; 4- Bom; 5 – Ótimo. 

Empresa: 

Supervisor(a): 

Telefone:                                                  E-mail: 

Estagiário(a): 

Início:    /    /              Término:    /    /              Carga horária total:       horas 

 ITENS A SEREM AVALIADOS 

I

TEM  

1  2  3  4  5 

1

. 

Assiduidade e Pontualidade               

           
2

. 

Apresentação pessoal               

           
3

. 

Grau de iniciativa própria               

           
4

. 

Relacionamento com superiores               

           
5

. 

Capacidade de aprendizado               

           
6

. 

Nível de conhecimentos técnicos               

           
7

. 

Produtividade               

           
8

. 

Grau de interesse pelo trabalho               

           
9

. 

Relacionamento interpessoal               

           
1

0. 

Avaliação geral do estagiário               

Local e Data: __________________________________________________________ 

Supervisor(a) de Estágio da Empresa – Assinatura, Registro e Carimbo 

OBS: Senhor(a) supervisor(a) solicitamos o envio deste documento em envelope lacrado pelo 

estagiário(a) ou pessoalmente ao curso de Agronomia/UniEvangélica.  

 



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UNIEVANGÉLICA 
CURSO DE AGRONOMIA 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I, II ou III 
 
 

PLANO DE ATIVIDADES DO ESTÁGIO 
 

 1 Dados do Estagiário 

Aluno: 

Matrícula: 

2 Dados sobre o Estágio 

Modalidade do Estágio: 
 

(   ) Atividades desenvolvidas na Universidade 

( ) Atividades desenvolvidas fora da universidade e não 
vinculadas a empresas (vinculadas apenas à IES); 

( ) Atividades vinculadas a alguma empresa, ocorrendo em 
horário comercial. 

Empresa ou Profissional Liberal: 

Nome do Supervisor de Estágio: 

Formação Acadêmica e Função na Empresa: 

 
3 Desenvolvimento do Estágio 

3.1 Descrição das atividades a serem realizadas pelo Estagiário: (ELABORAR 
TEXTO BREVE RELATANDO AS ATIVIDADES, TOPICO A SER 
PREENCHIDO COM ORIENTAÇÃO DO SUPERVISOR DE CAMPO.) 

3.2 Objetivo do estágio (EM RELAÇÃO À FORMAÇÃO DO ALUNO E 
RESULTADOS ESPERADOS DA PRÁTICA DO ESTÁGIO) 

3.3 Cronograma de Atividades (AO LONGO DOS MESES DE REALIZAÇÃO DO ESTÁGIO) 

 
4 Forma de Supervisão 

(   ) Diária                                     (   ) Semanal                                    (   ) Quinzenal     
(    ) Mensal                           (   ) Outra, informar: _____________________________ 

 
Em: XX/XX/20XX 

_________________________________________ 
Prof. Orientador(a) XXXXXXXX 

Supervisão de Estágio I, II ou III na Instituição 
 

_______________________________________ 
Profissional de Agronomia (ou áreas afins) 

Supervisor(a) de Estágio da Empresa 
 

_______________________________________ 
Nome 

Estagiário(a) 
OBSERVAÇÃO: O plano de estágio foi elaborado com fundamento na disposição do parágrafo 
único do artigo 7º, a Lei nº 11.788/08. 

TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO 
 
 



Termo de Compromisso de Estágio que entre si celebram as partes adiante identificadas, mediante as seguintes 
condições: 

 
 

1. Instituição de Ensino: ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA EVANGÉLICA, pessoa jurídica de direito privado, filantrópica, CNPJ nº 
01.060.102/0001-65, com sede na Av. Universitária, Km 3,5, Cidade Universitária – Anápolis/GO, mantenedora do CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS - UniEVANGÉLICA – AGRONOMIA, aqui representada pelo diretor do Curso de Agronomia, 
professor João Maurício Fernandes Souza, coordenadora de estágio, professora Klênia Rodrigues Pacheco e pelo Supervisor de 
Estágio I, II ou III do Curso de Agronomia, professor(a) XXXXXXXXX. 
 
2. Entidade/órgão concedente: PREENCHER COM OS SEGUINTES DADOS, NOME DA EMPRESA, pessoa jurídica, CNPJ n. 
01.067.479/0001-46, com sede na preencher dados do endereço, logradouro, n., Setor/Bairro – Município/Estado. 
 
3. Estagiário(a): Dados do discente (aluno) 
CPF 000.000.000-00 0 CI n. 000000 Órgão Expeditor-Estado 
Endereço: Completo, incluindo CEP e complementos, se houver. 
Telefones: (62) 0000-0000/ (62) 0000-0000 
Curso: Agronomia   Período: Período que está matriculado 
8ºº 
4. Fundamentação Legal: Lei Federal nº 11.788, de 25/9/2008 (Lei do Estágio). 
 
5. Conceituação: Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o 
trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação 
profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação 
de jovens e adultos. 
6. Do Estágio:  
Estágio obrigatório (realizado a partir do oitavo período e não remunerado) ou não obrigatório (realizado a partir do primeiro período 
e remunerado) 
Prazo: Início: 00/00/0000 Término: 00/00/0000 (Verificara o calendário institucional, o estágio deve seguir o início e término 
das atividades) 
Carga horária: 30 horas semanais (conforme a legislação federal, a carga horária máxima para estágio em nível superior, 
tanto obrigatório quanto não obrigatório é 30 horas semanais e 6 horas diárias) 
Horário de Trabalho: incluir horário de trabalho 
Local: incluir local de trabalho, pessoa jurídica e nome fantasia da empresa, se houver 
Bolsa de Complementação: valor do salário, para o caso de estágio não obrigatório a remuneração é obrigatória 
Auxílio Transporte: caso haja 
Auxílio Alimentação: caso haja 
 
7. Do Seguro contra Acidentes pessoais em favor do Estagiário: O seguro contra acidentes pessoais em favor do estagiário foi 
contratado pela Associação Educativa Evangélica – Unievangélica (em caso de estágio obrigatório, realizado no oitavo, novo e décimo 
períodos do curso de Agronomia). O seguro contra acidentes pessoais em favor do estágiário (para o caso de estágio não obrigatório) 
é responsabilidade da empresa que recebe o dicente, devendo portanto neste campo informar o número da apólice, dados referentes a 
seguradora contratada e período de validade do seguro de vida. 
 
8. Condições gerais: O estágio não implicará relação de emprego de nenhuma natureza bem como não poderá ser utilizado para 
solicitação de dispensa de disciplina da Matriz Curricular do Curso de Agronomia da UniEVANGÉLICA, como também não poderá ser 
realizado em horário de aulas do curso de Agronomia, devendo observar, obrigatoriamente, o seguinte: 
I - matrícula e frequência regular do educando em curso de educação superior de Agronomia da UniEVANGÉLICA; 
II - celebração do presente termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição de ensino; 
III - compatibilidade entre as atividades desenvolvidas no estágio e as previstas no plano de atividades de estágio, que fará 
parte integrante do presente instrumento. 
 
9. Das obrigações da UniEVANGÉLICA:  
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 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 supervisor de Estágio do curso 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 seis meses, de relatório das atividades, do qual deverá 
constar visto do supervisor de estágio do curso de Agronomia e do supervisor da parte concedente; 
V – vistar os relatórios de estágio apresentados pelo estagiário – por meio do professor orientador; 
VI – zelar pelo cumprimento do termo de compromisso, reorientando o estagiário para outro local, em caso de descumprimento de suas 
normas; 
VII – elaborar normas complementares e instrumentos de avaliação dos estágios de seus educandos. 
 
10. Das obrigações da DA EMPRESA QUE RECEBE O ALUNO (INCLUIR NOME FANTASIA E PESSOA JURÍDICA) 
 
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, 
observando o estabelecido na legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 
III – indicar funcionário do quadro de pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento desenvolvida no 
curso do estagiário, para orientar e supervisionar até dez estagiários simultaneamente; 
IV – 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; 
V – manter a disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de estágio; 
VI – enviar à Instituição de Ensino, com periodicidade mínima de seis meses, relatório de atividades, com vista obrigatória ao 
estagiário; 
VII – representada pelo professor supervisor de estágio do Curso de Agronomia, vistar os relatórios de estágio apresentados pelo 
estagiário e responder a ficha de avaliação de estágio; 
VIII – aplicar ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho; 
IX – remunerar e conceder auxílio transporte ao estagiário, no caso de estágio não obrigatório; 
X – reduzir a metade, a carga horária de estágio do estudante nos dias de sua avaliação escolar. É vedada  redução da jornada de 
estágio em período diverso do adotado pela instituição de ensino para aplicação das avaliações escolares. 
 
11. Das obrigações do estagiário: 
 
 I – celebrar o presente termo de compromisso de estágio; 
 II – a cada seis meses, apresentar à Instituição de Ensino, relatórios de estágio vistados pela entidade/órgão concedente; 
III – cumprir os horários fixados e programação de atividades de estágio elaboradas pela UniEVANGELICA e a entidade/órgão 
concedente; 
IV – respeitar e preservar as normas administrativas da entidade/órgão concedente, sobretudo sigilo profissional, com zelo para com a 
sua imagem e reputação; 
V – manter bom relacionamento interpessoal e profissional com os demais funcionários e ou empregados da concedente, respeitando 
os valores sociais e éticos das profissões; 
VI – conhecer, cumprir e responder pelo descumprimento das normas internas da concedente; 

VII - utilizar, obrigatoriamente, quando indicados, os equipamentos de proteção individuais, que deverão 
ser adquiridos às suas expensas quando não forem disponibilizados pela concedente; 
VIII – conhecer e cumprir o regulamento de estágio da Instituição de Ensino/Curso; 

IX – comunicar à Instituição de Ensino e à entidade/órgão concedente eventual desistência do estágio, observando que neste 
caso não obterá nota de avaliação. 
 
12. Das disposições finais: 
 
I - O presente termo poderá ser rescindido: 
a) a pedido do estagiário, observando-se o previsto no inciso VI, do item 10; 
b) por decisão voluntária de qualquer dos participes, sem quaisquer ônus mediante comunicação por escrito com 
antecedência de 03 (três) dias; 
c) quando o estagiário desligar-se da instituição, trancar sua matrícula ou concluir o curso; 
d) quando o estagiário deixar de comparecer, no máximo, a 75 % da sua carga horária total; 
e) por comportamento funcional ou social por parte do estagiário, incompatível com as normas éticas e administrativas da 
UniEVANGELICA e concedente; 
f) forem atribuídas ao estagiário encargos superiores ao seu nível de formação, carga horária superior à indicada neste Termo de 
Compromisso ou suas aptidões físicas, bem como atentatórias aos princípios éticos e cristãos; 
g) automaticamente ao término do prazo fixado no termo de compromisso. 



 
II – Os recessos assegurados ao estagiário, serão definidos no Plano de Atividades de Estágio, que faz parte integrante deste 
instrumento, documento ANEXO. 
III - As dúvidas surgidas na interpretação e execução do presente termo serão dirimidas, quando não pelo consenso entre as partes, 
pelo foro da comarca de Anápolis. 
 
 
Estando de comum acordo, firmam o presente. 
 
                
Local, dia de mês de ano. (este período deve coincidir com o início do estágio) 
 

               
                                                                                  

 
_____________________________________________ 

Prof. João Maurício Fernandes Souza 
Diretor do Curso de Agronomia da UniEVANGÉLICA 

 
 

_____________________________________________ 
Profª Klênia Rodrigues Pacheco 

Coordenadora de Estágio do Curso de Agronomia da            
 UniEVANGÉLICA  

 
 

______________________________________________ 
Prof. XXXXXXX 

Supervisor(a) de Estágio I, II ou III do Curso de Agronomia da            
 UniEVANGÉLICA  

 
_____________________________________________ 

Responsável Técnico 
Função e Registro no Conselho 

 
______________________________________________ 

Nome do Aluno(a) 
CPF nº. 000.000.000-00 

 
Testemunhas:
_______________________________________ 
Gleides Afonso Siqueira dos Santos 
Secretaria Geral - Agronomia 
CPF: 406.025.551-53 
____________________________________ 
Profa. Dra. Josana de Castro Peixoto 
Coordenadora Pedagógica - Agronomia 
CPF:806.963.681-53 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA 

CURSO DE AGRONOMIA 

 

 

 

 

NORMAS DE ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO DE ESTÃGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANÁPOLIS, GO 

2017 

1. ESTRUTURA DO RELATÓRIO A SER DESENVOLVIDO 
 

Constará, basicamente, de um relatório do aluno sobre um estágio na área 
de agronomia. 

A divisão objetiva do relatório deve ser combinada com o Supervisor de 
Estágio Externo, em função do enfoque e profundidade do tema a ser 
desenvolvido pelo aluno em seu relatório.  
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Deverá obrigatoriamente constar: 
 

Capa e Folha de Rosto (vide modelo abaixo) 
1. Introdução e justificativa 
2. Objetivos 
3. Descrição da Empresa ou Instituição, do departamento e seção em 

que o estágio foi realizado 
4. Descrição das atividades realizadas 
5. Considerações finais (conclusão e recomendações) 
6. Referências bibliográficas 
Anexos (quando houver) 
 
2. FORMATAÇÃO DO RELATÓRIO 
 
2.1. O relatório deverá ser apresentado digitado, em folha A4, não deverá 

ser encadernado e dividido em seções ou capítulos segundo as diretrizes de 
apresentação de relatórios, disponíveis no Lyceum. Se o aluno ainda não 
estiver familiarizado com elaboração de relatórios, recomenda-se consultar 
livros de redação técnica, NBR 10719 (ABNT, 2011) - Apresentação de 
Relatórios Técnico-científicos - procedimentos, ou outra bibliografia do gênero. 

2.2. O relatório final deverá ser entregue no formato Word for Windows, 
com letra Times New Roman, tamanho 12pt. 

2.3. O texto deverá ter alinhamento justificado, espaçamento de 1,5 entre 
as linhas e sem espaçamento entre parágrafos. 

2.4. A folha de formato A4 deverá ter as seguintes margens: superior 3,0 
cm; inferior 2,0 cm; lateral esquerda 3,0 cm e lateral direita 2,0 cm. 

2.5. As páginas do relatório devem ser enumeradas sequencialmente no 
canto inferior, com algarismos arábicos. 

2.6. Os títulos dos textos devem ser enumerados, alinhados a esquerda, 
escrita com letras maiúsculas em Times New Roman tamanho 12pt, caixa alta 
e em negrito. Os subtítulos, em letra Times New Roman tamanho 12pt e em 
caixa alta. 

2.7. O texto das tabelas deve ser escrito com letras no tamanho máximo de 
12pt. 

2.8. Os títulos enumerados das tabelas e figuras devem ser escritos acima 
das mesmas, com letras de tamanho 12pt e alinhados a esquerda. 

2.9. Tanto as tabelas como as figuras devem ser referenciadas no texto. 
2.10. Na página que segue a folha de rosto, a folha de identificação, deve 

estar contido os dados do aluno, da empresa e do supervisor de estágio da 
empresa. Veja a obrigatoriedade das informações conforme modelo de relatório 
a seguir. 

 
2. APRESENTAÇÃO FINAL 
 
Deverá ser entregue à Supervisão de Estágio, os seguintes documentos 

juntamente com o Relatório: 
 
1. Relatório; 
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2. Declaração da empresa que o aluno realizou atividades de estágio 
(modelo anexo); 

3. Formulário do Supervisor. 
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS UNI-EVANGÉLICA  
CURSO DE AGRONOMIA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 
[Nome da empresa ou Profissional Liberal onde foi realizado o 

estágio] 
 
 
 
 
 
 

[Nome do aluno] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANÁPOLIS-GO 
2017 
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[NOME DO ALUNO] 

 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 
[Nome da empresa] 

 
 
 
 
 
 
 

Relatório de estágio apresentado 
ao Curso de Agronomia, como 
requisito básico para obtenção da 
aprovação na disciplina Estágio 
Supervisionado I, II ou III. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁPOLIS-GO 
2017 
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FOLHA DE ASSINATURAS 

 
 
 

Relatório de estágio aprovado como requisito básico para obtenção da 
aprovação na disciplina Estágio Supervisionado I, II ou III no Curso de 
Agronomia do Centro Universitário de Anápolis UniEVANGÉLICA. 

 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Prof. XXXXXXX 

Professora Orientadora da UniEvangélica 
    
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome do supervisor – CREA XXXX/D-ESTADO 

Supervisor de Estágio da parte Concedente 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
Nome do aluno – Matrícula 

Aluno do Curso de Agronomia 
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MODELO DE DECLARAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE ESTÁGIO 
 

Obs. 1. Esta declaração deve ser assinada pela pessoa responsável na 
empresa pela Supervisão do Estágio do aluno. 

Obs. 2. A empresa deverá preencher essa declaração detalhando as 
atividades realizadas pelos alunos. 

 
_________________________________________________________ 

DECLARAÇÃO 
 
Declaramos para os devidos fins, que o aluno XXXX, matrícula número 

XXXXX no curso de Agronomia da UniEVANGÉLICA CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS, realizou XX horas de estágio  no período 
de XX de X(mês)X de 20XX até XX de X(Mês)X de 20XX, em atividades de:  

- Acompanhamento ...........................; 
- Preenchimento de planilhas..................; 
- Elaboração de desenhos ou documentos técnicos.........; 
(O aluno deverá destacar as principais atividades realizadas) 

 
 

__________________________________ 
Nome e CREA 

Cidade de Realização do estágio, XX de XXX de 20XX 
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1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA  

 
A introdução tem por objetivo fornecer informações que justificam o 

trabalho e abordar o assunto a ser tratado. Nesta seção podem-se incluir 
informações sobre o tema proposto juntamente com uma revisão bibliográfica 
consistente e atualizada sobre as atividades na empresa. Admite-se, inclusive, 
que a redação da introdução seja feita antes da realização do trabalho. Deve-
se realçar, sempre que couber, o levantamento claro das hipóteses do trabalho. 

 
2. OBJETIVOS 

 
Aos quais se propõe o estágio e as atividades desenvolvidas na 

empresa, instituição ou departamento que recebeu o discente para estagiar. 
 

3. DESCRIÇÃO DA EMPRESA OU INSTITUIÇÃO 
 
 Deverá descrever quais atividades são executadas pela empresa e 

relatar um breve histórico sobre a mesma. Se o aluno estiver estagiando em 
propriedades rurais, pode apresentar a localização da propriedade. Se o aluno 
não estiver realizando o estágio em campo, estiver em escritório, deverá 
apresentar imagem do Google Earth contemplando o local da empresa, 
também pode apresentar foto da fachada da edificação onde está situado o 
escritório no qual está estagiando. 

 
Figura 1 – Croqui de localização da empresa tal 

 
 
 

4. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS 
 

As atividades desenvolvidas relacionam-se à discriminação atividades 
programadas e executadas, com seus respectivos resultados. Estas atividades 
podem ser documentadas e ilustradas com tabelas e/ou figuras, recursos estes 
que permitem uma imediata visão de conjunto do que foi escrito. 

A linguagem a ser utilizada é impessoal (3ª pessoa do singular ou do 
plural), clara e objetiva, devendo ser submetida a uma rigorosa revisão de 
conteúdo e forma, a fim de eliminar informações inconvenientes ou acrescentar 
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outras que forem de interesse; também devem ser corrigidos os erros de grafia 
e a estruturação de frases. Não se deve usar, em nenhuma hipótese, a 
linguagem em 1ª pessoa, seja plural ou singular. 

Nesta seção pode ser acrescentada uma revisão de literatura acerca 
do assunto tratado. A importância desta parte do trabalho está relacionada com 
a necessidade que o leitor tem de saber o que existe na literatura correlata, as 
informações e as sugestões sobre o assunto objeto do estágio. Isto pode ser 
feito quer para cobrir lacunas existentes na literatura ou para reforçar os 
trabalhos já realizados e que necessitem de confirmação e de continuação. A 
revisão de literatura não deve prevalecer às atividades desenvolvidas. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O aluno deverá demonstrar uma análise crítica sobre os temas 

tratados, levando em consideração não só as vantagens mencionadas, mas 

também os aspectos construtivos e dificuldades verificadas durante as 

atividades de estágio. 

O aluno deverá manifestar quanto aos aspectos da tecnologia na 

agronomia, observada com seus pontos positivos e negativos. E descrever 

sugestões como alternativas de solução para os problemas de ordem geral que 

tenham sido identificados, explorados e explicados no decorrer do relato. 

(Máximo 1 página) 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES REGULAMENTO 

 

Art. 1º Para os efeitos desse regulamento atividades 

complementares são definidas como atividades de caráter acadêmico, 

científico, artístico e cultural ou de inserção comunitária vivenciadas pelo aluno 

sob o acompanhamento docente ou convalidadas pela direção do curso que 

visam a integralização da matriz curricular com atividades que complementem 

o currículo de curso, enriquecendo-o com práticas independentes.  

 

Art. 2º As atividades complementares se destinam a estimular a 

prática de estudos transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, de 

permanente e contextualizada atualização cultural, científica e profissional, , 

estabelecidas ao longo do curso, notadamente integrando-as às diversas 

peculiaridades regionais e culturais. 

 

Art. 3º A inclusão de carga horária destinada a realização de atividades 

complementares no currículo do curso de Agronomia obedece ao disposto no Parecer 

CNE/CES nº 583/2001, Parecer CNE/CES N.º 1.301/2001, na Resolução CNE/CS N.º 

7/2002, no Parecer CNE/CS N.º 213/2008 e na Resolução CNE/CS N.º 4/2009. 

 

Art. 4º As atividades complementares serão desenvolvidas pelo aluno no 

período em que o mesmo estiver cursando as disciplinas da matriz curricular do curso, 

sendo um componente obrigatório para a sua graduação. 

§ 1º A carga horária das atividades complementares totalizará um mínimo de 200 

horas para efeito de integralização curricular do curso de Bacharelado em Agronomia. 

§ 2º A carga horária das atividades complementares cumpridas pelo aluno será 

validada no componente curricular “Atividades Complementares” constante na matriz 

do curso. 
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§ 3º As atividades complementares devem ser realizadas e comprovadas de acordo 

com critério específico estabelecido neste Regimento e em consonância com o quadro 

de equivalência em horas de atividades complementares constantes no Anexo II. 

§ 4º A comprovação da carga horária das Atividades Complementares é de 

responsabilidade do aluno, que deve documentá-las e apresenta-las para a 

direção do curso para posterior validação, conforme descrito no Art. 11º 

 

Art. 5º As atividades complementares incluem uma imensa variedade de 

opções, tais como eventos artístico-culturais, monitorias, estágios, programas de 

iniciação científica, programas de extensão, cursos realizados em outras áreas, 

projetos de pesquisa, participação em conferências, congressos, seminários, 

simpósios, jornadas, palestras, feiras, etc. Elas se enquadram nos seguintes grupos: 

I Atividades artístico-culturais: Incluem vivências em artes plásticas, 

música, literatura, teatro, cinema (com debate), dança, cursos de línguas 

estrangeiras, etc. Tais atividades estimulam o desenvolvimento sociocultural, 

estabelecendo condições para posicionar o pensamento científico em relação 

ao meio em que está inserido.  

II Atividades científico-acadêmicas: São contempladas com o exercício de 

monitorias em disciplinas do curso de Agronomia ou afins e a participação em 

seminários, simpósios, congressos, conferências, cursos, minicursos na área 

de Agronomia ou afins. Tais atividades estimulam a prática do pensamento 

científico e da vivência acadêmica. 

III Atividades de pesquisa, extensão e estágios extracurriculares: Tais 

atividades abrangem a participação em projetos de iniciação científica e de 

pesquisa (na qualidade de aluno pesquisador, bolsista ou colaborador), 

realizados sob orientação de docente, com ou sem apoio financeiro 

institucional; participação em projetos de extensão universitária e realização de 

estágios extracurriculares. Tais atividades estimulam o desenvolvimento de 

projetos de pesquisa, bem como favorecem habilidades comportamentais, 

políticas e sociais para consolidar o perfil do egresso desejado pelo curso. 
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Art. 6º É vedado ao aluno comprovar 100% das atividades em 

apenas um dos grupos descritos no Art. 5º  

 

Art. 7º A somatória das cargas horárias cumpridas no grupo de 

atividades definidas nos incisos II e III está limitada ao mínimo de 80% da 

carga horária total exigida para as Atividades Complementares. 

 

Art. 8º A participação em cursos e minicursos será contabilizada até 

o limite de 50% da carga horária total das atividades complementares prevista 

no projeto de curso.  

 

Art. 9º A participação como ouvinte em defesas de trabalhos 

acadêmicos na área de Agronomia ou afins será contabilizada até o limite de 

10% da carga horária total das atividades complementares prevista no projeto 

de curso. 

 

Art. 10º Uma mesma atividade acadêmica desenvolvida pelo aluno e 

validada como estágio curricular obrigatório, conforme previsto no projeto de 

curso, não poderá integralizar as horas de atividades complementares. 

 

Art. 11º No início do último período do curso o aluno deverá registrar 

junto à direção do curso sua participação em Atividades Complementares. Não 

tendo sido ainda integralizadas as 200 horas exigidas, o aluno poderá, ao longo 

do último período, apresentar os comprovantes das atividades restantes, 

respeitando os limites do prazo estabelecido no § 1º. 

§ 1º - O prazo para requerer o aproveitamento de carga horária das 

Atividades Complementares encerra-se 60 (sessenta) dias antes do final do 

semestre letivo referente ao último período do curso.  

§ 2º - O aluno poderá requerer análise prévia da viabilidade de 

aproveitamento de atividades pretendidas para integralização das Atividades 

Complementares, antes de cursá-la. 
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Art. 12º A validação das Atividades Complementares realizadas 

pelos alunos, considerados os critérios indicados nos Art. 5º ao 10º, bem como 

a carga horária a ser considerada, será atribuição de comissão docente 

definida pelo diretor do curso.  

Parágrafo único. A Comissão poderá exigir outros documentos do aluno 

interessado se considerar insuficientemente instruído o pedido para a validação 

de alguma atividade como Atividade Complementar. 

 

Art. 13º Os alunos ingressantes por meio de transferência poderão 

receber tratamento específico, a ser definido pela direção do curso.  

 

Art. 14º Fica instituída a Ficha de Controle das Atividades 

Complementares (Anexo único), para identificação das atividades e registro 

das horas respectivas, definidas neste Regulamento, a ser arquivada na 

direção do curso. 

 

Art. 15º Os casos omissos neste regulamento serão analisados e 

resolvidos pelo Núcleo Docente Estruturante do curso de Agronomia. 

 
ANEXO I. 

MODELO DE FICHA PARA CONTROLE DE ATIVIDADES 
COMPLEMENTARES 

 

O modelo a seguir serve para o controle de registros de atividades 

cumpridas pelos alunos. Estas atividades são registradas mediante 

apresentação de comprovação (documento original) e fotocópia.  
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UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
CURSO DE AGRONOMIA 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
FICHA DE CONTROLE 

 
 

Informações discente 
Nome: 

Matrícula: 

e-mail: 

Telefone: 

Observações: 
 

ATIVIDADES 
Carga 

horária 

Atividades artístico - culturais  

Participação em simpósios, congressos, seminários, fóruns, palestras, etc. 
 

Organização em simpósios, congressos, seminários, fóruns, palestras, etc. 
 

Cursos e minicursos de atualização e aperfeiçoamento acadêmico - profissional  

Monitoria em disciplinas de graduação na área de Agronomia ou afins  

Participação como ouvinte em defesas de trabalhos acadêmicos na área de 
Agronomia ou afins 

 

Projetos de Iniciação Científica e de Pesquisa  

Atividades em Programas de Extensão Universitária  

Estágios extracurriculares 
 

Outros 
 

 

Carga Horária total de Atividades Complementares: 
_________________________ 

 

Resultado da Avaliação:  

( ) O aluno cumpriu as exigências constantes do Regulamento das 
Atividades Complementares. 

(  ) O aluno NÃO cumpriu exigências constantes do Regulamento das 
Atividades Complementares. Faltam ___________ horas para completar as 
exigências. 
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ANEXO II  

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA EM HORAS DE ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

Quadro 1 – Atividades artístico-culturais (máximo de 40 horas) 

ATIVIDADE PONTUAÇÃO DOCUMENTOS 

Participação em atividade de ação 
comunitária, e reconhecida como tal pelo 
coordenador das Atividades 
Complementares 

5 horas por 
atividade 

Certificado / 
declaração 

Intercâmbio acadêmico no exterior 
40 horas por 
participação 

Certificado / 
declaração 

Curso de línguas 
20 horas por 

semestre 
Certificado / 
declaração 

Participação efetiva em diretorias de 
entidades acadêmicas e científicas 

10 horas por 
mandato 

Certificado / 
declaração 

Cursos, oficinas, workshops de fotografia, 
artes visuais, artes cênicas, dança, música, 
literatura 

Máximo de 10 
horas por curso 

Certificado / 
declaração 

 

Quadro 2 – Atividades pesquisa, extensão e estágios extracurriculares 
(no mínimo 02 atividades)  

ATIVIDADE C. H. MÁXIMA DOCUMENTOS 

Premiações em Agronomia, 
ou áreas afins, de âmbito 
interno ou regional 

Participação 
5 horas por 

evento 
Certificado / 
declaração 

 
Premiações em Agronomia, 
ou áreas afins, de âmbito 
nacional 

Participação 
10 horas por 

evento 
Certificado / 
declaração 

 
Premiações em Agronomia, 
ou áreas afins, de âmbito 
internacional 

Participação 
15 horas por 

evento 
Certificado / 
declaração 

Cursos, programas e projetos de extensão 

Máximo de 30 
horas por 

atividade por 
semestre 

Certificado / 
declaração 

Estágio não-obrigatório, realizado sob a 
supervisão e anuência da coordenação de 
estágio 

Máximo de 40 
horas por 
estágio 

Certificado ou 
atestado com a 
descrição das 

atividades 

Participação em empresa Júnior 
30 horas por 
participação 

Certificado / 
declaração com a 

descrição das 
atividades 

Participação em projetos de pesquisa 
Máximo de 30 

horas por 
projeto 

Certificado / 
declaração com a 

descrição das 
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atividades 

Participação em projetos de iniciação 
científica como bolsista 

50 horas por 
projeto 

Relatório final 
aprovado 

 

Quadro 3 – Atividades científico-acadêmicas (no mínimo 04 atividades)  

ATIVIDADE PONTUAÇÃO DOCUMENTOS 

 
Publicação de textos 
em jornais e revistas 
(magazine) 

Âmbito nacional/ 
internacional 

5 horas por 
publicação 

Ficha catalográfica, 
sumário e página 
inicial do capítulo 

Publicação de artigo 
em revistas técnicas 

Âmbito nacional 
10 horas por 
publicação 

Ficha catalográfica, 
sumário e página 
inicial do capítulo 

Âmbito 
internacional 

20 horas por 
publicação 

Ficha catalográfica, 
sumário e página 
inicial do capítulo 

 
Publicação em 
periódicos científicos 

Âmbito nacional 
20 horas por 
publicação 

Cópia da publicação 

Âmbito 
internacional 

30 horas por 
publicação 

Cópia da publicação 

Publicação em anais 
de eventos 

Âmbito nacional 
10 horas por 
publicação 

Cópia da publicação 

Âmbito 
internacional 

20 horas por 
publicação 

Cópia da publicação 

 
Premiação referente a 
trabalho acadêmico ou 
de pesquisa 

Âmbito nacional 
15 horas por 

prêmio 
Certificado / 
declaração 

Âmbito 
internacional 

20 horas por 
prêmio 

Certificado / 
declaração 

Módulos temáticos, 
colóquios, encontros, 
seminários, simpósios, 
congressos e 
conferências de âmbito 
nacional 

Participação 
Máximo de 10 

horas por 
evento 

Certificado / 
declaração 

Apresentação 
10 horas por 

evento 
Certificado / 
declaração 

Organização 
Máximo de 10 

horas por 
evento 

Certificado / 
declaração 

Módulos temáticos, 
colóquios, encontros, 
seminários, simpósios, 
congressos e 
conferências de âmbito 
internacional 
 

Participação 
Máximo de 20 

horas por 
evento 

Certificado / 
declaração 

Apresentação 
15 horas por 

evento 
Certificado / 
declaração 

Organização 
Máximo de 20 

horas por 
evento 

Certificado / 
declaração 

 Participação Máximo de 05 Certificado / 
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Oficinas e workshops horas por 
evento 

declaração 

Apresentação 
Máximo de 10 

horas por 
evento 

Certificado / 
declaração 

Organização 
Máximo de 20 

horas por 
evento 

Certificado / 
declaração 

Disciplinas não curriculares  oferecidas por 
Instituição de Ensino Superior 

Máximo de 40 
horas por 
disciplina 

Certificado / 
declaração 

Cursos ou minicursos oferecidos por 
Instituição de Ensino Superior 

Máximo de 40 
horas por curso 

Certificado / 
declaração 

Monitoria em disciplinas do curso de 
Agronomia ou áreas afins 

40 horas por 
disciplina 

Certificado / 
declaração 

Participação como ouvinte em bancas de 
TCC no curso de Agronomia  e/ou áreas 
afins 

1 hora por 
apresentação 

Certificado / 
declaração 

Participação como ouvinte em bancas de 
defesa de cursos de Pós-Graduação latu 
sensu em áreas correlatas a ciências 
agrárias 

1 hora por 
apresentação 

Certificado / 
declaração 

Participação como ouvinte em bancas de 
defesa de cursos de Pós-Graduação strictu 
sensu – mestrado em áreas correlatas as 
ciências agrárias 

2 horas por 
apresentação 

Certificado / 
declaração 

Participação como ouvinte em bancas de 
defesa de cursos de Pós-Graduação strictu 
sensu – doutorado em áreas correlatas com 
as ciências agrárias 

3 horas por 
apresentação 

Certificado / 
declaração 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO NÚCLEO 

 

Título: Núcleo de Pesquisas em Agronomia e Ciências Biológicas 

Sigla: NPAB 

Bloco I – Sala 301  

 

A pesquisa deve ser vista, no espaço acadêmico da UniEVANGÉLICA, como sendo 

um processo, algo que está em permanente construção, pois é um tipo de atividade que 

busca a análise e interpretação de fenômenos sociais e naturais, exigindo inovação 

metodológica constante, uma vez que as relação na sociedade são móveis e flexíveis. 

Processo que se relaciona com a comunidade científica de duas maneiras distintas.  

A primeira, vinculada à auto-formação docente, visto que o ato de pesquisar é o ato 

de reciclar, repensar conceitos, aplicar métodos de investigação, tendo como finalidade 

publicar resultados, analisar e buscar explicações para os fenômenos estudados, que, 

uma vez identificados e processados, possibilitem encontrar respostas para problemas 

específicos da vida cotidiana do ser humano. A segunda maneira é colocar professores e 

pesquisadores à disposição de nossos alunos, para que orientem estes "futuros" 

pesquisadores/docentes a darem os primeiros passos na compreensão da lógica da 

ciência, criando neles o hábito da investigação e a relação desse processo com a 

coletividade. 

O NPAB atua na gestão das atividades de pesquisa e estudos dentro dos Cursos de 

Agronomia e Ciência Biológicas do Centro Universitário de Anápolis – UniEVANGÉLICA, 

sendo subordinado a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Ação 

Comunitária. Que tem a seu mister a elaboração e execução de políticas que 

desenvolvam na instituição o ensino de pós-graduação, a pesquisa e as ações de 

extensão, de modo integrado entre si e articulado com o ensino de graduação.  

Para bem realizar essa sua atribuição institucional, a ProPPE procura relacionar-se 

com a comunidade para melhor compreensão da realidade sócio-econômica e política em 

que está inserida. E, na medida em que esse relacionamento se aprofunda, procurar a 

apreensão da realidade para nela atuar, modificando-a para melhor. E, nesta perspectiva, 

pode realizar a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão. 



 

 

 3

0

5

 

As atividades de pesquisa são desenvolvidas de acordo com a política institucional de 

contribuir para o processo de aprendizagem do corpo acadêmico, em um contexto amplo 

de conhecimentos aplicáveis à realidade sociocultural, de forma que o processo de 

investigação científica seja incorporado a essa realidade, mediante os princípios de ética 

e cidadania. A pesquisa está estruturada para promover, incentivar e estimular a 

produção científica, tanto para os professores quanto para os alunos do curso de 

Agronomia. 

A iniciação científica é uma modalidade de ensino-aprendizagem que procura dar 

oportunidade a alunos de graduação, por meio do desenvolvimento de projetos de 

pesquisa, sob a orientação de professores. Essa atividade busca preparar jovens 

cientistas para o exercício da pesquisa, dando oportunidade ao questionamento, 

sistematização e organização do saber, transformando os alunos, de receptores de 

informações para produtores de seu próprio conhecimento.  

Tal prática tem demonstrado importância na formação de jovens cientistas e no 

desenvolvimento das habilidades dos professores pesquisadores. Essa formação 

acadêmica dos alunos e professores constitui o diferencial de instituições que investem 

em pesquisa, tendo a produção de um ensino de qualidade, crítico, voltado para os 

constantes desafios apresentados pela sociedade como parâmetro de sua atuação. 

O Centro Universitário de Anápolis - UniEVANGÉLICA, através da Coordenação de 

Pesquisa e Pós-Graduação, desenvolve, desde 2001, seu Programa de Bolsa de 

Iniciação Científica (PBIC), o que se constituiu a primeira modalidade prática de pesquisa. 

A Bolsa Pesquisador é um programa da UniEVANGÉLICA, de incentivo à pesquisa, que 

tem por objetivo a consolidação de seus grupos e linhas de pesquisa.  

 

2. OBJETIVOS DO NÚCLEO DE PESQUISA 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O Núcleo de pesquisa propõe a construção de um espaço para a análise, 

discussão, produção e publicação de conhecimento científico, contemplando basicamente 

as áreas das ciências agrárias e ciências biológicas. Além de desenvolver a produção e 

divulgação do conhecimento científico, interligando as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, promovendo o desenvolvimento de competências e habilidades de alunos e 

professores e estreitando a articulação da teoria com a prática. 

 



 

 

 3

0

6

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Desenvolver o pensar científico através do interesse dos corpos docente e discente pela 

pesquisa científica;  

II. Gerar oportunidades para o aprofundamento conceitual e prático na metodologia 

científica através do exercício da pesquisa;  

III. Estimular o envolvimento do corpo docente nos projetos de pesquisa através de 

atividades de orientação e produção científica;  

IV. Contribuir para a construção do pensamento crítico e do rigor científico entre os 

discentes do curso de Agronomia. 

V. Estimular a formação de grupos de pesquisa, com temas de interesse nas áreas das 

ciências agrárias e biológicas, promovendo uma investigação de qualidade que contemple 

assuntos de relevância à instituição e à sociedade brasileira e regional;  

VI. Formular uma metodologia de trabalho a partir de parcerias formatadas com outros 

núcleos de pesquisa, com organizações públicas e a sociedade; 

VII. Promover a publicação, socialização e a divulgação interna e externa da pesquisa 

científica produzida pela instituição. 

VIII. Divulgar os resultados das pesquisas. 

 

3. ÁREA DE ATUAÇÃO DO NÚCLEO DE PESQUISA 

 

A área de atuação do NPAB vem de encontro com à necessidade de discutir, 

fomentar, sistematizar e produzir conhecimento entre um grupo pensante sobre assuntos 

relevantes nas áreas das ciências agrárias envolvendo o corpo docente, discente, 

pesquisadores externos e convidados que contemplem a importância da pesquisa, bem 

como a publicação das mesmas. 

A coordenação do NPAB deve incentivar à participação do corpo docente e 

discente em seminários, palestras, videoconferências, encontros em eventos científicos, 

promovendo a formação de profissionais críticos e reflexivos, que atuem de forma ética e 

comprometida com a cidadania e o desenvolvimento sustentável para uma produção 

científica mais qualificada. 

Docentes, discentes e pesquisadores serão orientados e apoiados nos 

procedimentos para a submissão de trabalhos e registros perante à UniEvangélica e 

demais instituições de fomento à pesquisa. Os projetos de pesquisa serão direcionados a 



 

 

 3

0

7

 

assuntos que contemplem as linhas de pesquisa estabelecidas ou à recursos financeiros 

disponibilizados pelas instituições de fomento a pesquisa. 

 

3.1 LINHAS DE ESTUDO E PESQUISA 

 

As linhas de pesquisa desenvolvidas pelo NPAB deverão pautar-se sobre temas 

relacionados às áreas específicas do curso de Agronomia, devendo apresentar relevância 

prática ou teórica para a construção do conhecimento. As linhas de pesquisa estarão 

vinculadas as áreas de conhecimento do CNPq para assim facilitar a submissão dos 

projetos de pesquisa. 

Define-se: 

 Linha de pesquisa representa temas aglutinadores de estudos científicos 

que se fundamentam em tradição investigativa, de onde se originam projetos cujos 

resultados guardam afinidades entre si.  

 Projeto de pesquisa é a investigação com início e final definidos, 

fundamentada em objetivos específicos, visando a obtenção de resultados, de causa e 

efeito ou colocação de fatos novos em evidência. 

  

Área de Concentração: Produção Sustentável 

1. Sistemas de produção agrícola sustentáveis 

Esta linha de pesquisa tem como objetivos diagnosticar e monitorar os recursos de 

solo e água com ênfase nos principais usos agrícolas da região dos Cerrados, estudar os 

solos, através de seus diferentes usos e manejos, no sentido de se buscar índices de 

qualidade do solo, por meio de análises físicas, químicas e biológicas; estudar os 

diferentes métodos de irrigação, suas eficiências e o manejo da água de irrigação, cultivo 

hidropônico em hortaliças, além das diversas interações entre a água e os nutrientes, que 

afetam a produtividade dos cultivos; estudar adubações adequadas de macro e 

micronutrientes e suas combinações e estudar as variáveis climáticas e seus efeitos sobre 

a produção vegetação vegetal. Desenvolver conhecimentos e tecnologias para as 

principais culturas da região, principalmente dentro das áreas de cultivos anuais e 

Horticultura e fruticultura, incluindo o manejo integrado de pragas, controle biológico, 

solarização e manejo do ambiente, especialmente água de irrigação e adubação, visando 

o fortalecimento da planta e suas estruturas de defesa. Aspectos qualitativos e 
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quantitativos da produção e dos recursos naturais serão avaliados em diferentes sistemas 

de cultivo, enfatizando os sistemas conservacionsitas. 

 

2. Recursos genéticos e melhoramento vegetal 

Esta linha de pesquisa tem como objetivo efetuar a caracterização de recursos 

genéticos vegetais com base em características morfológicas, moleculares e agronômicas 

como subsídio para sua utilização per si e em programas de melhoramento genético. 

Diferentes espécies de fruteiras e hortaliças e culturas de grãos de importância atual e 

potencial para o agronegócio brasileiro são contempladas, incluindo aquelas da 

biodiversidade brasileira, como as plantas nativas do Cerrado. A realização de avaliações 

genômicas para o descobrimento de genes úteis ao melhoramento através da 

compreensão do controle genético de características de importância econômica como 

resistência a patógenos, tolerância à seca e ao alumínio e aumento da qualidade 

nutricional também estão contempladas. 

 

3. Sistemas de produção Animal 

Avaliar sistemas de alimentação animal e o desempenho dos animais; desenvolver 

pesquisas da utilização de produtos na alimentação animal, avaliar espécies de 

gramíneas e sistemas de manejo de pastagem e sistemas agrosilvopastoris, avaliar 

sistemas de produção alternativos para não ruminantes e ruminantes. Busca de novas 

espécies forrageiras e fonte de nutrientes alternativos. Verificar a qualidade dos alimentos 

produzidos por animais. 

 

4. INFRA-ESTRUTURA 

4.1 LABORATÓRIOS E EQUIPAMENTOS 

 

O NPAB conta com sala própria informatizada, tendo à sua disposição toda a 

infraestrutura física da UniEvangélica, como salas de aula, auditórios, computadores e 

internet, biblioteca e seu acervo que hoje conta com 70.000 volumes registrados no 

acervo e ainda coleções de materiais especiais, que somam mais de 5.000 volumes, entre 

mapas, teses, fitas, folhetos, cds e obras raras. 

Os laboratórios disponíveis para o ensino de Agronomia dentro da UniEvangélica, 

também estão a disposição do corpo docente e discente para a realização das pesquisas, 

desde que resguardada a integridade dos mesmos. O curso de Agronomia contam com 
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uma área experimental, que está disponível aos pesquisadores para o desenvolvimento 

de suas pesquisas.  

A utilização da Área experimental e da Fazenda Escola deve ser feita de maneira a 

preservar os recursos naturais existentes na área (solo, água, biodiversidade da fauna e 

flora). As pesquisas poderão, caso necessário, serem realizadas fora das dependências 

da UniEvangélica, desde que sejam autorizadas pelo diretor (a) do curso e os discentes 

estejam devidamente resguardados para este fim. 

 

5. EQUIPE DO NÚCLEO DE PESQUISA 

5.1 MEMBROS 

 

São considerados membros do núcleo de pesquisa todos os docentes do curso de 

Agronomia que trabalhem com pesquisa e orientação dentro da UniEvangélica. Os 

discentes que participem precisam estar vinculados a um docente do curso de Agronomia, 

estar devidamente registrados conforme as normas estabelecidas pelo NDE para 

discentes voluntários e pesquisadores. 

 

5.2 COLABORADORES  

 

São considerados colaboradores do núcleo de pesquisa todos os funcionários da 

UniEvangélica, vinculados ao curso de Agronomia. Todos os docentes do curso de 

Agronomia que trabalhem com pesquisa e orientação dentro da UniEvangélica e 

discentes vinculados a esses docentes. 

 

5.3 LÍDER DAS LINHAS DE PESQUISA 

 

Cada linha de pesquisa estabelecida deve contar com um docente líder, que será 

responsável por intermediar todo o processo da linha de pesquisa junto ao núcleo de 

pesquisa. Assim como o cadastro dos docentes e discentes participantes da pesquisa, 

forma de financiamento da pesquisa, objetivos e programação da realização das 

atividades. 
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6. PLANO DE ATIVIDADES 

 

As atividades a serem realizadas deverão ser estabelecidas no início de cada 

semestre letivo, em reunião entre os membros do núcleo de pesquisa e o (a) diretor (a) do 

curso de Agronomia. Fica estabelecido que ao final do semestre letivo, todas as linhas de 

pesquisa devem ser avaliadas, no que tange a realização do cronograma de atividades.  

Essa avaliação será feita a partir de informações fornecidas por cada coordenador 

das linhas de pesquisa, por meio de relatórios no qual se faça a descrição das atividades 

desenvolvidas no período e das propostas para o ano seguinte, além da indicação da 

produção científica. A avaliação dos relatórios será feita pelo coordenador do núcleo de 

pesquisa e pelo (a) diretor (a) do curso de Agronomia. 

 

7. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Divulgar conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem em bens para 

a comunidade brasileira e comunicar o saber por meio do ensino, de publicações e ou 

outras formas de comunicação. Incentivar e iniciar a produção científica de discentes e 

docentes nas ações de incentivo à produção científica. 

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para a obtenção e concretização dos objetivos, o NPAB passa a ser um espaço 

dentro do curso de Agronomia, que tem na essência de seu pensamento e trabalho um 

sério olhar voltado à pesquisa, ética e de qualidade, e as futuras publicações provenientes 

da organização deste núcleo. 
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REGULAMENTO DO COLEGIADO DO CURSO DE BACHARELADO EM 

AGRONOMIA 

UniEVANGÉLICA 

 

 

O Colegiado do Curso de Agronomia, que tem como membros natos o diretor do 

Curso e o coordenador pedagógico, é composto por todos os professores que exercem 

alguma atividade no curso e um discente representante. 

 

§ 1º O diretor do curso tem direito ao voto de qualidade, além do voto de membro do 

colegiado. 

 

§ 2º As deliberações do Colegiado do Curso são tomadas por maioria simples, 

presente a maioria absoluta. 

 

§ 3º Os mandatos dos representantes dos corpos docente e discente são vitalícios 

enquanto os mesmos exercerem alguma atividade no curso, no caso de docentes, ou 

possuírem vínculo com o curso, no caso dos discentes. 

 

§ 4º O coordenador pedagógico, como membro nato do Colegiado de Curso, tem 

direito a voto. 

 

§ 5º As reuniões e deliberações do Colegiado serão registradas em ata para este fim 

aberta, a qual será lavrada pela secretária setorial do Curso. 

 

§ 6º Dentre outras possíveis atribuições, compete ao Colegiado do Curso: 

 

I – examinar e aprovar os planos de ensino, tendo em vista possíveis duplicidade de 

conteúdo: 
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I.1- O exame e aprovação pode acontecer por meio dos representantes de área e 

apresentada ao colegiado; 

 

II – propor e aprovar a área de concentração, eixos temáticos e linhas de pesquisas, 

no tocante à elaboração do trabalho de conclusão de curso; 

 

III – propor alterações ou mudanças de rumo, no tocante às atividades acadêmico-

administrativas do Curso de Agronomia, indicando as providências de ordem acadêmico-

pedagógica; 

 

IV – aprovar modificações no projeto pedagógico do Curso de Agronomia propostas 

pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE), com vistas a sua atualização e modernização 

acadêmico-pedagógicas; 

 

V – zelar pela execução dos projetos e programas, propondo as revisões 

pertinentes, quando necessárias. 

 

§ 7º O Colegiado de Curso reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por semestre e, 

extraordinariamente, quando convocada pelo diretor do Curso. 
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INTRODUÇÃO 

 

O trabalho acadêmico tem por finalidade elevar o nível de conhecimento e 

despertar o espírito científico, podendo ser de diferentes tipos desde resumos, 

resenhas, fichas, relatórios que são textos mais concisos até monografias, 

dissertações e teses, que são trabalhos mais elaborados. Cada um desses textos 

tem uma estrutura própria, que lhe é singular, e presta-se a objetivos específicos, 

que os diferenciam dos demais. Segundo MARTINS, HASEGAWA e NUNES (2004) 

todos esses textos são produto, em regra, de três compromissos comuns: 

 

Compromisso com a elaboração do conteúdo, que deve ser construído de forma 

metódica, científica, objetiva, segundo os protocolos específicos que caracterizam 

cada uma das áreas do saber; 

 

Compromisso com a expressão do conteúdo, que deve ser feita de forma clara e 

precisa, com uso de vocabulário controlado, articulado em um texto coeso e 

coerente, vertido na norma-padrão da língua portuguesa; 

 

Compromisso com a apresentação do texto, que deve respeitar os 

procedimentos convencionais de digitação, formatação e diagramação dos originais. 

 

MONOGRAFIA 

 

A monografia deve ser realizada nas disciplinas de TCC (Trabalho de Conclusão 

do Curso), em número de duas. As disciplinas não podem ser realizadas no mesmo 

semestre, salvo alunos reprovados na primeira disciplina de realização do TCC.  

Cada aluno matriculado deve ser orientado por um professor orientador. Esse 

professor orientador deve estar ligado efetivamente ao Curso de Agronomia. Outros 

profissionais que orientem os alunos, que não estejam ligados ao Curso de 

Agronomia, podem assumir o papel de Co-Orientador. Sendo permitido no máximo 

dois Co-orientadores por aluno. 
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As notas das disciplinas que englobam o TCC são deteminadas conforme plano 

de ensino das disciplinas. Demais questões inerente ao desenvolvimento da 

monografia devem ser decididas em reuniões entre a Coordenação de TCC e a 

Direção do curso de Agronomia. 

O conceito de monografia pode ser compreendido como o estudo por escrito de 

um só tema, cientificamente trabalhado e bem delimitado. Seu objetivo é a 

compreensão pessoal do assunto investigado. 

Escrever uma monografia é elaborar um texto cientifico baseado numa pesquisa 

seja de campo, seja bibliográfica. Significa que a investigação é uma atividade 

paralela à elaboração da monografia. 

 

ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DE UMA MONOGRAFIA 

 

Escolha de um assunto e a elaboração de um projeto de pesquisa 

 

A escolha do tema é uma das fases mais importantes, pois o assunto a ser 

estudado deve estar o mais próximo possível dos interesses, das possibilidades e da 

realidade de quem vai desenvolve-lo. Nesta fase inicial é importante tomar as 

seguintes providências: 

 

Elaboração de um projeto de trabalho que defina todos os segmentos do estudo, 

desde a definição do tema até a análise crítica final dos dados.  

 

Escolha de um orientador com conhecimento e experiência na área para ajudar 

na discussão das ideias básicas e nos encaminhamentos necessários à execução e 

desenvolvimento do trabalho. 

 

Documentação 

 

Definidos o tema e o projeto, a etapa seguinte é a busca dos dados de pesquisa, 

onde são selecionados os recursos metodológicos que sejam compatíveis com o 

tipo de pesquisa que o tema requer. 
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Os dados podem ser coletados por meio de: 

Pesquisa bibliográfica; 

Pesquisa de campo e/ ou laboratorial; 

Observações, estudo de caso, entre outros. 

 

Análise crítica dos dados 

 

Esta etapa consiste em classificar e organizar os dados obtidos ou criticar a 

documentação obtida através dos estudos e pesquisas bibliográficas. Em todos os 

casos devemos: 

 

Estabelecer as relações existentes entre os pontos de divergência, tendências, 

convergências e regularidades; 

 

Examinar todo o material, geralmente múltiplo e disperso, a partir da diretriz que 

se segue para interpretar a autenticidade das fontes e o valor interno dos conteúdos; 

 

Ter bem claros os conceitos teóricos que fundamentam todo o trabalho, pois os 

pressupostos dependem dos seus critérios de verdade. 

 

REDAÇÃO DA MONOGRAFIA 

 

O autor deve escrever inicialmente um plano preliminar bem detalhado deixando 

os objetivos bem claros e definido.  

O texto deverá ser feito em linguagem técnico-científico e não deve ser utilizado 

pronomes e adjetivos pessoais (nosso, ele, ela, eu, meu, etc). 

 

A redação deve seguir os seguintes princípios: 

 

Clareza: garantir que o seu pensamento seja compreendido pelo leitor, e não se 

perder na obscuridade de um raciocínio confuso e desordenado. 
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Concisão: tentar escrever o máximo de conteúdo com o menor número possível 

de palavras, através do uso de frases curtas e parágrafos breve; 

Correção: escrever o texto de acordo com a norma culta padrão, atentando, no 

uso dos verbos, para correlação de tempo e pessoa. 

Precisão: usar as palavras e os conceitos nos seus sentidos universalmente 

aceitos ou aqueles definidos a priori no corpo do trabalho; 

Encadeamento: escrever as frases, parágrafos e os capítulos e forma 

encadeada, lógica e harmônica. 

Fidelidade: atentar para os parâmetros éticos, com absoluto respeito ao objeto 

de estudo, às fontes empregadas e aos leitores. 

 

Aspectos lógicos da redação 

 

A redação de um texto se dá pela construção de várias unidades de parágrafos, 

de modo a expressar as etapas do raciocínio desenvolvido pelo autor. Ao escrever 

cada parágrafo devemos considerar os seguintes aspectos: 

Dosa-lo na medida necessária para articular o raciocínio, evitando a ausência ou 

excesso; 

Estruturá-lo de modo que contenha uma introdução (enuncia-se o se pretende 

dizer), um desenvolvimento (desdobra-se à ideia enunciada) e uma conclusão (dá-

se o desfecho à ideia); 

Finaliza-lo (mudar de parágrafo) toda vez que precisar avançar no 

desenvolvimento do raciocínio. 

 

NORMAS DE FORMATAÇÃO 

Papel 

A4 (210 x 297 mm); 

De cor branca; 

Sem molduras e ornamentos; 

Somente o anverso da folha deve ser utilizado. 

Fonte 

- De cor preta; 
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Do tipo Times New Roman. 

 

Na Tabela 1 é apresentada a especificação do tamanho da fonte para os 

diversos elementos do texto. 

 

TABELA 1 – Tamanho da fonte dos principais elementos de um texto 

  Tamanho da fonte 

No corpo do texto 12 
No Título de Tabelas e Figuras 12 
Nas notas de rodapé 10 
Na paginação 10 
Nas Legendas de tabelas, ilustrações e figuras 10 

 

Margens 

 Deve-se adotar as margens de acordo com o mostrado na Tabela 2. 

 

TABELA 2 – Margem a ser utilizada em todas as páginas do texto 

  Tamanho da margem 

Esquerda 3 cm 
Superior 3 cm 
Direita 2 cm 
Inferior 2 cm 

 

Espaçamento entre linhas 

O texto deve ser digitado com o entre alinhamento indicado na Tabela 3. 

 

TABELA 3 – Espaçamento entre linhas para as diversas situações textuais 

  Espaçamento 

No corpo do texto  1,5 
Resumo, notas de rodapé e legenda de tabelas e figuras simples 
Nas notas, nas referências, nas legendas simples 
Na folha de rosto, na ficha catalográfica  simples 
Entre referências simples 
Entre o título da seção e o texto 1,5 
Entre o título da subseção e o texto 1,5 

 

Parágrafo 

Recuo de 1,5 cm na primeira linha do texto; 
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Alinhamento justificado no corpo do texto; 

Alinhamento à esquerda nos títulos com indicativo numérico (Introdução, 

Revisão de literatura, Considerações finais, Referência bibliográfica, etc); 

Alinhamento centralizado nos títulos sem indicativo numérico (Lista de figuras, 

Lista de quadros, agradecimentos, epígrafe, resumo, etc) 

 

Paginação e numeração de páginas 

Os números das páginas devem vir no canto inferior direito, a 1,5 cm da borda 

inferior; 

A contagem do número de páginas começa na folha de rosto (inclusive). Todas 

as folhas, à exceção da capa, serão contadas. Nem todas, porém, serão numeradas; 

As páginas pré-textuais, após a folha de aprovação, serão numeradas com 

algarismos romanos minúsculos, mas levando em consideração as páginas 

anteriores, ou seja, o primeiro número romano pode ser iii; 

As páginas textuais e pós-textuais serão numeradas com algarismos arábicos, 

mas levando em consideração todas as páginas anteriores. Ou seja, o primeiro 

número arábico a ser escrito pode ser 6, 7, 8 ou outro número qualquer; 

Se houver subdivisão do texto em capítulos, cada capítulo deve iniciar uma nova 

página; 

 

Numeração de seções e capítulos 

Os títulos das seções do texto devem vir em numeração progressiva, em 

algarismos arábicos; 

O indicativo numérico de uma seção deve vir à esquerda, antes do título, do qual 

deve ser separado por um caractere de espaço; 

Devem ser evitadas subdivisões excessivas do texto;  

Os títulos das seções primárias (capítulos) devem iniciar nova página. (Todos os 

capítulos devem ser iniciados em nova folha, mesmo que haja espaço útil na folha 

anterior.); 

Nos títulos das seções, devem ser utilizados recursos gráficos, como segue 

abaixo: 

Os títulos de capítulo (seção primária) serão em negrito e em caixa alta; 
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As subdivisões de capítulo (seção secundária) virão em caixa alta, mas não em 

negrito;  

As subdivisões da subdivisão de capítulo (seção terciária) virão em negrito, mas 

não em caixa alta. 

 

Exemplo: 

1. TÍTULO DO CAPÍTULO (em negrito, em maiúsculas, sempre iniciando nova 

página) 

1.1. SUBDIVISÃO DO CAPÍTULO (em maiúsculas, mas não em negrito) 

1.1.1. Subdivisão da subdivisão do capítulo (em negrito, somente a primeira letra 

maiúscula) 

 

Figuras e Tabelas 

 

Devem obedecer aos seguintes critérios: 

 

O título da tabela deve vir na parte superior da mesma precedida do nome 

TABELA (em letras maiúsculas) seguida do número de ordem em algarismo arábico. 

A legenda deve aparecer no sopé; 

O título das figuras deve vir no sopé da mesma precedida do nome FIGURA (em 

letras maiúsculas) seguida do número de ordem em algarismo arábico. A legenda 

deve aparecer logo após; 

Se a figura ou tabela foi extraída de literatura, no sopé da mesma deve aparecer 

a palavra Fonte (primeira letra maiúscula) seguida de dois pontos, sobrenome do 

autor em maiúsculo e o ano da publicação. 

Tabelas e figuras serão inseridas na página onde forem citados ou na 

imediatamente posterior, devendo ser centralizadas na página; 

Se ficarem em anexo deve sempre estar acompanhado da respectiva nota; 

Quando a figura ou tabela for citada no texto deverão ser grafados com a 

primeira letra em maiúsculo; 

Exemplo: Na Figura 2 (ou Tabela 3) está apresentado.... 
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Exemplos: 

TABELA 20 – Produção de casulos de seda, segundo as unidades da 

Federação 

Unidades da Federação Produção 

 Absoluta (kg) Relativa (% sobre o Brasil) 

São Paulo 4.357.373 90,9 
Paraná 324.258 6,8 
Mato Grosso 91.662 1,9 
Minas Gerais 13.648 0,3 
Outras 5.954 0,1 
Brasil 4.792.895 100,0 

Fonte: IBGE, 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SILVA, 2000. 

FIGURA 01 - Esquema do método de destilação Brown Duvel 

 

Entrega da versão final 

 

O trabalho final aprovado e corrigido deverá ser entregue gravado em CD (mídia 

preta) em três cópias. Cada CD deve conter uma capa que identifique o TCC. Essa 

capa deve conter os mesmos itens presentes na Capa do TCC (Figura 2). Junto com 

o CD deve ser entregue a folha de aprovação (Figura 4). A folha de aprovação 

assinada pelos membros da banca deve ser escaneada e constar dentro do arquivo. 
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ESTRUTURAÇÃO DO TRABALHO 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS 

 

São os elementos que aparecem antes do texto propriamente dito. Devem 

acompanhar a seguinte ordem de apresentação: 

Capa (obrigatória). 

Folha de rosto (obrigatória) 

Folha de aprovação (obrigatória) 

Folha de dedicatória (opcional) 

Folha de agradecimentos (opcional) 

Folha de epígrafe (opcional) 

Sumário (obrigatório) 

Lista de ilustrações* (opcional) 

Lista de tabelas* (opcional) 

Lista de abreviaturas, símbolos e siglas* (opcional) 

Resumo (obrigatório) 

*As listas são obrigatórias, se houver número expressivo dos elementos em 

questão. 

 

Capa (obrigatória) 

 

Deve conter as seguintes informações: 

Nome da instituição seguido do nome da unidade ou departamento e do curso 

(centralizado, caixa alta, Time New Roman 14); 

Nome do autor em ordem direta (centralizado, caixa baixa, Time New Roman 

12); 

Título (centralizado, em caixa alta e em negrito, Time New Roman 14); 

Local (cidade) onde o trabalho será apresentado e ano de depósito (entrega) 

(centralizado, na margem inferior, caixa alta, Time New Roman 14) 

Obs.: Esta página não é numerada, nem contada para efeito de numeração de 

páginas 

. Na Figura 2 está apresentado um exemplo de capa. 
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Folha de rosto (obrigatória) 

 

Deve apresentar os mesmos elementos da capa, acrescidos das seguintes 

informações: 

Natureza do trabalho: trabalho de conclusão de curso, monografia, dissertação, 

tese, fichamento, resenha, resumo, relatório ou outros (Time New Roman 12, 

recuado à esquerda e justificado);  

Objetivo: grau pretendido ou finalidade (Bacharel em Agronomia) (Time New 

Roman 12, recuado à esquerda e justificado);  

Nome da instituição a que é submetido e área de concentração; (Time New 

Roman 12, recuado à esquerda e justificado);  

Nome do orientador, com a respectiva titulação (Time New Roman 12, recuado à 

esquerda e justificado);  

No verso da folha de rosto deve constar a ficha catalográfica que deverá ser 

providenciada junto a bibliotecária da UniEVANGÉLICA. 

  

Na Figura 3 tem-se um exemplo de folha de rosto. 
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FIGURA 2 – Exemplo de capa 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS – UniEVANGÉLICA 

CURSO DE AGRONOMIA 

TÍTULO DO TRABALHO 

Nome do autor 

ANÁPOLIS-GO 

ANO 
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FIGURA 3 – Exemplo de folha de rosto 

NOME DO AUTOR 

TÍTULO DO TRABALHO 

Monografia apresentada ao Centro Universitário de 

Anápolis - UniEVANGÉLICA, para obtenção do título 

de Bacharel em Agronomia. 

Área de concentração: XXXX. 

Orientador: Prof. D.S. XXX 

ANÁPOLIS - GO 

ANO 
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Obs. A contagem da numeração é iniciada i na Folha de rosto, mas não se 

coloca o número na mesma 

 

Folha de aprovação (obrigatória) 

 

Deve conter: 

Nome do autor (centralizado, caixa alta, Time New Roman 14);  

Título (centralizado, caixa alta, Time New Roman 14); 

Número do volume (caso haja mais de um);  

Natureza e objetivo do trabalho, o mesmo da folha de rosto (Time New Roman 

12, recuado à esquerda e justificado);  

Nome da instituição a que é submetido e área de concentração;  

Data de aprovação (alinhamento a esquerda, Time New Roman 12); 

  Nome e espaço para assinatura dos membros da banca examinadora, e 

indicação das instituições a que eles pertencem.  

 Na Figura 4 tem-se um exemplo de folha de aprovação. 
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FIGURA 4 – Exemplo de folha de aprovação

Banca examinadora 

 

_____________________________________________ 

Prof. (titulação) (nome do orientador) 

instituição de vinculo do professor 

Presidente 

 

_____________________________________________ 

Prof. (titulação). (nome ) 

instituição de vinculo do membro 

 

NOME DO AUTOR 

TÍTULO DO TRABALHO 

Monografia apresentada ao Centro Universitário de 

Anápolis - UniEVANGÉLICA, para obtenção do título de 

Bacharel em Agronomia. 

Área de concentração: XXXX. 

 

Aprovada em_________ 
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Folha de dedicatória (opcional) 

 

Nesta página o autor pode dedicar o trabalho a uma ou mais pessoas em especial, 

conforme mostrado na Figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 5 – Exemplo de folha de dedicatória 

A minha família que sempre me 

incentivou e apoiou. 

i

ii 
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Agradecimentos (opcional) 

 

Nesta página onde o autor pode agradecer às pessoas e/ou instituições que 

contribuíram para a realização do trabalho. A palavra ‘agradecimentos’ deve vir 

centralizada em negrito e sem indicativo numérico antecedendo, conforme mostrado na 

Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 6 – Exemplo de folha de agradecimentos 

i

v 

AGRADECIMENTOS 

 

 

 À UniEVANGÉLICA pela oportunidade. Ao professor XXXX pela confiança e 

amizade. 
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Folha de epígrafe (opcional) 

 

Folha na qual o autor apresenta uma citação que serve como síntese do tema ou 

motivação da obra. A citação deve vir acompanhada de indicação da fonte de onde foi 

extraída, conforme mostrado na Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7 – Exemplo de folha de epígrafe 

v 

A luta contra o erro tipográfico tem algo de homérico. 

Durante a revisão os erros se escondem, fazem-se positivamente 

invisíveis. Mas assim que o livro sai, torna-se visibilíssimo. 

 

Monteiro Lobato 
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Sumário 

 

Enumeração das principais divisões e subdivisões do texto, com a indicação da 

página em que se iniciam (capítulos, itens, subitens). Caso o trabalho tenha mais de um 

volume, cada volume deve trazer um sumário completo da obra. A palavra ‘sumário’deve 

vir centralizada, em caixa alta e negritada e sem indicativo numérico a antecedendo, 

conforme mostrado na Figura 8. 

 

Obs.: Os títulos dos capítulos, itens e subitens devem ser escritos exatamente como 

aparecem no corpo do trabalho. 
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FIGURA 8 – Exemplo de sumário 

vi 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE FIGURAS..............................................................................................ii 

LISTA DE TABELAS............................................................................................iii 

RESUMO.................................................................................................................iv 

1. 

INTRODUÇÃO........................................................................................................5 

2. REVISÃO DE LITERATURA............................................................................8 

2.1. A SEMENTE DE ALGODÃO.........................................................................8 

2.1.1. Variedade XX de algodão...............................................................................9 

2.2. PLANTIO........................................................................................................10 

2.3. CONSERVAÇÃO...........................................................................................12 

2.4. TÉCNICA DE COLHEITA............................................................................11 

2.5. TÉCNICA DE EMBALAGEM......................................................................15 

3. MATERIAL E MÉTODOS................................................................................20 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO........................................................................30 

5. CONCLUSÃO....................................................................................................32 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS..............................................................33 

ANEXOS................................................................................................................35 



 

 3

35 

Lista de ilustrações (opcional) 

 

Lista de desenhos, imagens, fotografias, gravuras, diagramas, fluxogramas, 

esquemas, mapas, figuras, etc., que aparecem no corpo do texto. É obrigatória apenas 

quando há número relevante de ilustrações. Deve ser elaborada de acordo com a ordem 

apresentada no texto. Os elementos devem ser numerados e indicada a página de 

ocorrência, conforme mostrado na Figura 9. 
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FIGURA 9 – Exemplo de lista de ilustrações 

vii 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

 

FIGURA 1- Planta Baixa......................................................................................10 

FIGURA 2 - Fluxograma......................................................................................12 

FIGURA 3 - Vista parcial da área de teste...........................................................20 

FIGURA 4  -  XXXXXXXXXXX......................................................................24 

FIGURA 5 - XXXXXXX....................................................................................30 
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Lista de tabelas (opcional) 

 

Lista de tabelas que aparecem no corpo do texto. É obrigatória apenas quando há 

número relevante de tabelas. Deve ser elaborada de acordo com a ordem apresentada no 

texto. Os elementos devem ser numerados e indicada a página de ocorrência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 – Exemplo de lista de tabelas 

v

iii 

LISTA DE TABELAS 

 

 

 

TABELA 1 - Custos da ração .............................................................................................11 

TABELA 2 - Tempo de estocagem de ração ....................................................................15 

TABELA 3 - Determinação de aflatoxinas.......................................................................22 

TABELA 4 - XXXXXXXXXXX.......................................................................................25 

TABELA 5 - XXXXXXX....................................................................................................32 
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Lista de abreviaturas, símbolos e siglas (opcional) 

 

É obrigatória apenas quando há número relevante desses elementos. As abreviaturas 

e as siglas devem ser acompanhadas das expressões correspondentes por extenso. Os 

símbolos devem vir associados ao seu significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 11 – Exemplo de lista de abreviaturas

i

x 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

CFE   Conselho Federal de Educação 

FGV   Fundação Getúlio Vargas 

IBGE    Instituto Brasileiro de Geografia e estatística 

MEC   Ministério de Educação e Cultura 

OEA   Organização dos Estados Americanos 
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Resumo 

 

 Texto conciso e objetivo, de natureza informativa, em que é apresentado a essência 

da investigação, indicando a natureza do problema estudado, o método utilizado, os 

resultados alcançados e as principais conclusões. Deve conter entre 300 e 500 palavras, 

sem parágrafo em espaçamento simples e deve ser seguido da indicação de palavras-

chave, em número de três. A palavra ‘resumo’deve vir centralizada, em caixa alta, negrito 

e sem indicativo numérico a antecedendo, conforme Figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 12 – Exemplo de resumo

RESUMO 

 

 

 

O texto do resumo deve conter no máximo 500 palavras. Geralmente 

é apresentado em um único parágrafo, com espaçamento simples entre as 

linhas e alinhamento justificado. Deve ser informativo e não apenas 

indicativo, ou seja, deve apresentar as principais informações que serão 

veiculadas pelo trabalho. Deve ser um novo texto, e não uma colagem de 

fragmentos do texto que virá em seguida. O resumo não pode conter 
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ELEMENTOS TEXTUAIS 

Correspondem ao trabalho propriamente dito que deve ser estruturado e organizado 

dentro de uma sequência lógica. Os textos monográficos, como os trabalhos de conclusão 

de curso, as dissertações de mestrado e as teses de doutorado geralmente estão 

subdivididos em três partes: 

 

Introdução; 

Desenvolvimento; 

Conclusão. 

 

Introdução 

 

Deve apresentar de forma clara e sucinta a idéia geral do trabalho desenvolvido, 

através da especificação dos seguintes aspectos: 

O assunto (tema), qual sua importância, a razão de sua escolha (os aspectos que 

justificam a realização do estudo); 

A problemática a ser estudada; 

A teoria que vai fundamentar a discussão; 

A apresentação sucinta dos capítulos contendo suas idéias gerais; 

Os objetivos principais. 

 

Desenvolvimento 

 

Parte em que é desenvolvido o núcleo fundamental do trabalho, contudo, a 

denominação desenvolvimento não deve ser utilizada, o que deve constar são apenas os 

títulos dos capítulos que compõem esta parte do trabalho. No desenvolvimento o autor 

fará: 

Descrição da metodologia utilizada, na sequência cronológica em que o trabalho foi 

realizado. Os métodos que já tenham sido publicados devem ser referidos apenas por 

citação, a menos que tenham sido modificados; 

Equipamentos, produtos e outros materiais que estejam sendo citados pela primeira 

vez devem ser descritos com detalhes. Marcas comerciais de equipamentos, e outras não 

deverão ser incluídas; 

Discussão dos resultados obtidos e demonstração de toda a problemática através da 

fundamentação teórica escolhida; 
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Uso da argumentação, desdobrando a idéia central do trabalho, discutindo as idéias 

apresentadas na introdução; 

A apresentação do referencial teórico adotado, de forma explícita e contundente, de 

modo a convencer o leitor da relevância das idéias defendidas. 

A divisão e estruturação de todo o raciocínio que fundamenta o trabalho em capítulos, 

subdividindo-os em itens, seções, etc., segundo a necessidade de desdobramento do 

assunto e a lógica da exposição. 

 

Grandezas, unidades e símbolos:  

a)  Os manuscritos devem obedecer aos critérios estabelecidos nos Códigos 

Internacionais de cada área. 

b)  Utilizar o Sistema Internacional de Unidades em todo texto. 

c)  Utilizar o formato potência negativa para notar e inter-relacionar unidades, e.g.: Kg 

ha-1.  

Não inter-relacione unidades usando a barra vertical, e.g.: Kg/ha.  

d)  Utilizar um espaço simples entre as unidades, g L-1, e não g.L-1 ou gL-1. 

e)   Usar o sistema horário de 24 h, com quatro dígitos para horas e minutos: 09h00, 

18h30. 

 

Conclusão 

 

Consiste na apresentação das conclusões alcançada pelo trabalho, onde se retomam 

brevemente as principais idéias, conduzindo-as a um desfecho no que se deve 

apresentar: 

O ponto de vista do autor sobre os resultados alcançados em seu trabalho e a 

repercussão dos mesmos em sua área de conhecimento e 

Os limites da pesquisa e sugestões (em tópico separado) para o desenvolvimento de 

futuras investigações. 

Ob.: No caso de o trabalho não ser conclusivo, deve-se intitular a parte final de 

Considerações Finais. 

 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 

 

São os elementos que aparecem depois do texto propriamente dito e devem 

acompanhar a seguinte ordem de apresentação: 
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Referências Bibliográficas (obrigatório); 

Glossário (opcional);  

Apêndice (s) (opcional); 

Anexo(s) (opcional); 

Índice Remissivo (opcional); 

Contra –capa. 

 

Referências Bibliográficas 

 

Correspondem à listagem, em ordem alfabética, de todas as fontes (documentos, 

artigos e livros) utilizadas (citadas no corpo do trabalho ou consultadas durante a 

pesquisa) pelo autor na elaboração do seu trabalho.   

Todos os autores participantes dos trabalhos deverão ser relacionados, 

independentemente do número de participantes. A exatidão e adequação das referências 

a trabalhos que tenham sido consultados e mencionados no texto do artigo, bem como 

opiniões, conceitos e afirmações são da inteira responsabilidade dos autores. 

A referência bibliográfica é regulada pelas normas brasileiras de referência (NBR), 

elaboradas por comitês específicos da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), que trabalham pela padronização da forma de apresentação dos trabalhos 

acadêmicos. Para o trabalho de conclusão de curso será utilizada a NBR6023/2002. 

 

Glossário (opcional) 

 

Relação de palavras técnicas ou de uso controlado utilizado no texto e 

acompanhadas de suas definições. Deve ser apresentada em ordem alfabética. 

 

Apêndice (opcional) 

 

Texto ou documento (tabelas, quadros, questionários, figuras e outras informações) 

produzido pelo próprio autor que, elaborado para complementar o sentido do trabalho, 

não pôde ser inserido no corpo do texto, para não prejudicar sua unidade e sua coesão. 

Os apêndices devem ser indicados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e título. 

 

APÊNDICE A – Avaliação estatística do índice de óbitos por desnutrição infantil nos 

estados brasileiros. 
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APÊNDICE B – Estudo sobre a relação entre aleitamento materno e mortalidade 

infantil. 

 

Anexo (opcional) 

 

Texto ou documento (tabelas, quadros, questionários, figuras e outras informações), 

de autoria alheia, acrescentado ao trabalho para fundamentá-lo, ilustrá-lo ou comprová-lo. 

Os anexos devem ser identificados por letras maiúsculas consecutivas, travessão e título. 

Deve-se ter o cuidado de citar as respectivas fontes através de notas e número de 

chamada. 

 

ANEXO A – Representação gráfica da curva glicêmica em pacientes fumantes – 

Grupo controle 1 

ANEXO B – Representação gráfica da curva glicêmica em pacientes não-fumantes – 

Grupo controle 2 

 

Índice remissivo (opcional) 

 

Lista de palavras citadas no corpo do texto acompanhadas da indicação de página de 

ocorrência. O índice é geralmente ordenado em ordem alfabética e pode ser de dois tipos: 

remissivo, quando são listados os tópicos do texto; ou onomástico, quando são listados os 

nomes próprios dos autores referidos no corpo do trabalho. 

 

Contra-capa 

 

Folha final, em branco, usada para proteção do trabalho. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANDRADE, M. M. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 
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Campinas, 1997. 15 p.  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ.   Biblioteca Central. Normas para 
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ANEXO 1 

 

 COMO FAZER CITAÇÕES 

 

CITAÇÃO 

 

É utilizado para introduzir no corpo do texto idéias retiradas de documentos 

pesquisados com a finalidade de esclarecer o assunto que está sendo discutido, apoiar 

e/ou reforçar a idéia que está sendo desenvolvida, além de ilustrar e/ou sustentar o que 

se afirma. Ao fazê-la é conveniente atentar para as seguintes recomendações:  

Evitar citações referentes a assuntos já amplamente divulgados, rotineiros ou de 

domínio público; 

Colocar o sobrenome do autor e o ano de publicação. 

As citações deverão ser feitas utilizando-se o sistema autor-data. Neste caso, a 

citação à obra é feita, no próprio corpo do texto, por referência ao sobrenome do autor, à 

data da publicação e, nos casos de citação direta, à página de onde o trecho citado foi 

extraído. Pode ser de três tipos: 

Citação literal, direta, textual ou transcrição; 

Citação indireta ou paráfrase; 

Citação de citação. 

 

CITAÇÃO DIRETA 

 

Consiste na transcrição literal de parte do texto, devendo corresponder exatamente ao 

original, em redação, ortografia e pontuação. 

 

CITAÇÃO CURTA (de até duas linhas) 

 

Deve vir incorporada ao parágrafo, entre aspas duplas. No final da citação deve-se 

mencionar o(s) autor(es), a data e a página do documento citado entre parênteses. Neste 

caso, o sobrenome do autor deve vir em letras maiúsculas. 

 

Exemplo: 
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Na linguística textual, o texto é a unidade básica de análise e não mais a palavra ou a 

frase tomadas isoladamente. Para a autora, “o texto é muito mais que a simples soma das 

frases (e palavras) que o compõem: a diferença entre frase e texto não é meramente de 

ordem quantitativa; é, sim, de ordem qualitativa.” (KOCH, 1990, p. 14). 

 

Caso o nome do autor ou o título da obra citada esteja incluído na sentença, apenas a 

data e a(s) página(s) aparecem entre parênteses.  

 

Exemplo: 

Segundo Koch (1990, p. 30), coesão sequencial seria “[...] aquela em que um 

componente da superfície do texto faz remissão a outro(s) elemento(s) do universo textual.” 

 

CITAÇÃO INDIRETA OU LIVRE (PARÁFRASE) 

 

É redigida pelo autor do trabalho com base nas idéias desenvolvidas por outro autor 

ou autores. Neste caso deve colocar a indicação da fonte de onde foi tirada a idéia 

mediante o sobrenome do autor e ano da referência. Quando o nome do autor ou o título 

da obra citada forem mencionados na sentença, apenas a data é acrescentada entre 

parênteses. 

 

  Em síntese, segundo Freud (1974), a idéia de Deus nasceu da necessidade do 

homem de tornar tolerável seu desamparo diante da natureza e do Destino (morte). 

 

CITAÇÃO DE CITAÇÃO 

 

É a citação de um texto ao qual não se teve acesso, a não ser por meio de citações 

de outros autores. Só deve ser usada em caso de total impossibilidade de acesso aos 

originais. Após a citação, deve vir o sobrenome do autor original, em seguida a expressão 

citado por e após, o sobrenome do autor e o ano da publicação. 

 

Exemplo: 

O trabalho anual de uma nação é o fundo primitivo que fornece ao consumo anual 

todas as coisas necessárias e cômodas à vida; e essas coisas são sempre ou o produto 

imediato desse trabalho ou compradas de outras nações com esse produto (ADAM 
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SMITH citado por FOUCAULT, 1995). 

 

CASOS ESPECIAIS DE CITAÇÃO 

 

O autor é uma entidade 

 

Caso a referência seja feita a documentos publicados por uma entidade (órgãos 

governamentais, empresas, associações, congressos, seminários, etc.), a entidade deve 

ser tratada como autor e deve ser citada pelo seu próprio nome por extenso, seguido de 

data do documento. 

 

Exemplo:  

O SAESP definiu normas e procedimentos para a avaliação e eliminação de 

documentos gerados pelos órgãos da administração estadual bem como para 

transferência e recolhimento de documentos (ARQUIVO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2001). 

 

No caso de órgão governamental, menciona-se o nome da jurisdição geográfica 

correspondente, seguido da data do documento. 

 

Exemplo: 

Todo leite materno é forte e adequado para o melhor crescimento e desenvolvimento 

do bebê até 4-6 meses de vida (BRASIL, 2001). 

 

Obras sem autoria identificada 

 

Caso a referência seja feita a obras sem autoria identificada, a chamada deve ser 

feita pela primeira palavra do título, em maiúsculas, seguida de reticências, da data e 

da(s) página(s) do documento. Caso o título comece com artigo ou palavra monossilábica, 

este elemento também deverá aparecer em maiúsculas. 
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Exemplo: 

Essa tendência foi largamente prevista por economistas, sendo célebre, a propósito, a 

utopia marxista de um futuro no qual as sociedades, eliminados os antagonismos de 

classe [...], poderiam liberar seus cidadãos do fardo do trabalho mecânico e alienado para 

que gozassem de forma mais consciente e criativa o tempo livre (O DESAFIO..., 2003). 

 

Mais de um trabalho de um mesmo autor 

 

Indica-se, entre parênteses, o sobrenome do autor, seguido das datas separadas por 

vírgulas. 

 

Exemplo: 

Vejamos como Freud nos apresenta a noção de superego se delineia, inicialmente 

descrita como censura: “... esta instância de auto-observação é nossa conhecida, é o 

censor do ego, a consciência moral; é exatamente a que à noite exerce a censura dos 

sonhos, é dela que partem os recalques de desejos inadmissíveis” (FREUD, 1902, 1915, 

1917). 

 

Obra com dois autores 

 

Todos os autores (sobrenomes) são citados, na ordem que aparecem no texto 

original, separado por vírgula, seguidos da data de publicação. 

 

Exemplo: 

Os próprios autores nos lembram a esse respeito que: Muitas vezes se criticou a AD 

[Análise do Discurso] por ser apenas um desvio que encontra, como resultado final da 

análise, o saber a propósito de uma exterioridade do discurso (condições de produção, 

situação de enunciação, história das ideias) que ela mobilizou para declarar terminado um 

corpus (LECOMTE e LÉON, 1984). 

 

Obra com mais de dois autores 

 

Indica-se o sobrenome do primeiro, seguido da expressão latina “et al.”  
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Exemplo: 

Os domínios semânticos, tal como são produzidos e quando são confrontados com os 

discursos a partir dos quais foi obtido o corpus, parecem, antes de qualquer coisa, indicar 

objetos de discurso: um referencial disperso em suas realizações lexicais (PECHEUX et 

al., 1982). 

 

Ordenação 

 

As citações de mais de um documento de um mesmo autor, publicados em um 

mesmo ano, são diferenciadas pelo acréscimo de letra minúscula após a data. 

 

Exemplo: 

(FERREIRA, 1999a)  

(FERREIRA, 1999b) 

 

NOTAS DE RODAPÉ 

 

As notas de rodapé são citações, referências ou observações, escritas na margem 

inferior da página. Geralmente são usadas para se fazer esclarecimentos, citação de 

autoridade e referência cruzada. 

Ao utilizar notas de rodapé deve-se observar algumas recomendações gerais: 

 

A chamada às notas deve ser feita por números arábicos, colocados acima da linha 

do texto (sobrescrito); 

A numeração das notas deve ser sempre em ordem crescente dentro de um mesmo 

capítulo; 

No texto, o número deve estar após o sinal de pontuação que encerra a citação ou 

após o termo a que se refere; 

A nota de rodapé deve ser escrita no final da página, após um traço contínuo. 

 

CITAÇÕES DOS AUTORES NO TEXTO 

 

Deverá seguir o sistema de chamada alfabética seguidas do ano de publicação de 

acordo com os seguintes exemplos: 

a) Os resultados de Dubey (2001) confirmaram que ..... 
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b) De acordo com Santos et al. (1999), o efeito do nitrogênio..... 

c) Beloti et al. (1999b) avaliaram a qualidade microbiológica..... 

d) [...] e inibir o teste de formação de sincício (BRUCK et al., 1992). 

e) [...]comprometendo a qualidade de seus derivados (AFONSO; VIANNI, 1995). 

 

CITAÇÕES COM DOIS AUTORES 

Citações onde são mencionados dois autores, separar por ponto e vírgula quando 

estiverem citados dentro dos parênteses. 

Ex: (PINHEIRO; CAVALCANTI, 2000). 

 

CITAÇÕES COM MAIS DE DOIS AUTORES 

Indicar o primeiro autor seguido da expressão et al. 

Dentro do parêntese, separar por ponto e vírgula quando houver mais de uma 

referência. 

Ex: (RUSSO et al., 2000) ou Russo et al. (2000); (RUSSO et al., 2000; FELIX et al., 

2008). 

 

- Para citações de diversos documentos de um mesmo autor, publicados no mesmo 

ano, utilizar o acréscimo de letras minúsculas, ordenados alfabeticamente após a data e 

sem espacejamento. 

Ex: (SILVA, 1999a, 1999b). 

- As citações indiretas de diversos documentos de um mesmo autor, publicados em 

anos diferentes, separar as datas por vírgula. 

Ex: (ANDRADE, 1999, 2000, 2002). 

- Para citações indiretas de vários documentos de diversos autores, mencionados 

simultaneamente, devem figurar em ordem alfabética, separados por ponto e vírgula. 

Ex: (BACARAT, 2008; RODRIGUES, 2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          351 

ANEXO 2 

 

 COMO FAZER REFERÊNCIA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Trata-se da organização de todo material que serviu de referência na 

elaboração do trabalho, cuja finalidade é informar sobre as fontes que o autor 

utilizou para a realização do seu trabalho. Ao ser organizada, a referência 

deve: 

Constar todo material citado no corpo do texto, desde os livros, revistas, 

artigos, até textos mimeografados, etc. 

Obedecer às normas técnicas definidas pela ABNT, cuja estrutura básica é 

a seguinte: 

 

ORDEM DOS ELEMENTOS: 

Autor da publicação (último sobrenome, escrito em LETRA MAIÚSCULA, 

seguida do restante do nome através das iniciais); 

Título do trabalho em destaque (negrito); 

Indicação de responsabilidade (organizador, tradutor, revisor, etc); 

Número da edição; 

Local da edição, editor e ano de publicação; 

Descrição física (número de páginas ou volumes), ilustração e dimensão, 

série ou coleção. 

 

Além dessas recomendações básicas, algumas variações nos tipos de 

referências requerem o emprego de procedimentos específicos, sem no 

entanto alterar a estrutura básica. 

 

ORDENAÇÃO DAS REFERÊNCIAS 

 

As referências devem ter uma ordenação alfabética ascendente.  

Autor repetido: Quando se referencia várias obras do mesmo autor, 

substitui-se o nome do autor das referências subsequentes por seis traços 

seguidos do tipo “under line”. 
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Localização: As referências bibliográficas devem vir em listas após o texto, 

antecedendo os anexos. 

 

ASPECTOS GRÁFICOS 

 

Espaçamento: As referências devem ser digitadas, usando espaço simples 

entre as linhas e espaço simples para separá-las.  

Margem: As referências são alinhadas somente à margem esquerda.  

Pontuação: 

Usa-se ponto após o nome do autor/autores, após o título, edição e no final 

da referência;  

Os dois pontos são usados antes do subtítulo, antes da editora e depois do 

termo In:;  

A virgula é usada após o sobrenome dos autores, após a editora, entre o 

volume e o número, páginas da revista e após o título da revista;  

O ponto e vírgula seguida de espaço são usados para separar os autores;  

O hífen é utilizado entre páginas (ex: 10-15) e, entre datas de fascículos 

seqüenciais (ex: 1998-1999);  

A barra transversal é usada entre números e datas de fascículos não 

seqüenciais (ex: 7/9, 1979/1981);  

O colchete é usado para indicar os elementos de referência, que não 

aparecem na obra referenciada, porém são conhecidos (ex: [1991]);  

O parêntese é usado para indicar série, grau (nas monografias de 

conclusão de curso e especialização, teses e dissertações) e para o título que 

caracteriza a função e/ou responsabilidade, de forma abreviada. (Coord., Org., 

Comp.).   Ex: BOSI, Alfredo (Org.); 

As reticências são usadas para indicar supressão de títulos.    Ex: Anais... 

 

Letras maiúsculas ou caixa alta usa-se para:  

Sobrenome do autor; 

Primeira palavra do título quando esta inicia a referência (ex.: O MARUJO) 

; 

Entidades coletivas (na entrada direta); 
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Nomes geográficos (quando anteceder um órgão governamental da 

administração: Ex: BRASIL.  Ministério da Educação);  

Títulos de eventos (congressos, seminários etc.). 

 

Grifo: usa-se negrito para: 

Título das obras que não iniciam a referência; 

Título dos periódicos;  

Nomes científicos, conforme norma própria.  

 

A norma abaixo descrita refere-se a NBR 6023/2002. 

 

REFERÊNCIAS SOBRE AUTORIA 

 

Nota: "Indicar o sobrenome em caixa alta, seguido do prenome, abreviado 

ou não desde que haja padronização neste procedimento, separados entre si 

por ponto e vírgula seguidos de espaço" (NBR 6023). 

 

Publicação com um autor 

Exemplo:  

 

SCHÜTZ, E. Reengenharia mental: reeducação de hábitos e programação 

de metas. Florianópolis: Insular, 1997. 104 p.  

 

Publicação com dois ou mais autores 

 

Devem ser incluídos os nomes de todos os autores, na ordem em que 

aparecem. 

 

Exemplo: 

 

NORTON, P.; AITKEN, P.; WILTON, R. P. N. A bíblia do programador. 

Tradução: Geraldo Costa Filho. Rio de Janeiro: Campos, 1994. 640 p. 
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Autor Entidade Coletiva (Associações, Empresas, Instituições) 

 

Nota: Obras de cunho administrativo ou legal de entidades independentes, 

entrar diretamente pelo nome da entidade, em caixa alta, por extenso, 

considerando a subordinação hierárquica, quando houver  

 

Exemplo: 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM. Centro de Estudos em 

Enfermagem. Informações pesquisas e pesquisadores em Enfermagem. São 

Paulo, 1916. 124 p.  

 

Nota: Quando a entidade, vinculada a um órgão maior, tem uma 

denominação específica que a identifica, a entrada é feita diretamente pelo seu 

nome. Nomes homônimos, usar a área geográfica, local.  

 

Exemplo: 

 

BIBLIOTECA NACIONAL (Brasil). Bibliografia do folclore brasileiro. Rio de 

Janeiro: Divisão de Publicações, 1971 

 

Órgãos governamentais 

 

Nota: Quando se tratar de órgãos governamentais da administração 

(Ministérios, Secretarias e outros) entrar pelo nome geográfico em caixa alta 

(país, estado ou município), considerando a subordinação hierárquica, quando 

houver.  

 

Exemplo: 

 

BRASIL. Ministério do Trabalho. Secretaria de Formação e 

Desenvolvimento Profissional. Educação profissional:  um projeto para o 

desenvolvimento sustentado. Brasília: SEFOR, 1995. 24 p.  
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OBRAS CONSIDERADAS NO TODO 

 

Monografias consideradas no todo 

 

AUTOR DA OBRA. Título da obra: subtítulo. Número da edição. Local de 

Publicação: Editor, ano de publicação. Número de páginas ou volume. (Série). 

Notas.  

 

Livros 

Exemplo: 

 

DINA, A. A fábrica automática e a organização do trabalho. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 1987. 132 p. 

Normas Técnicas 

 

ORGÃO NORMALIZADOR. Título: subtítulo, número da Norma. Local, ano. 

volume ou página (s). 

 

Exemplo: 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e 

documentação: Trabalhos acadêmicos, 14724. Rio de Janeiro, 2002.  

 

 

 

Dissertações e Teses 

 

AUTOR. Título: subtítulo. Ano de apresentação. Número de folhas ou 

volumes. Categoria (Grau e área de concentração) - Instituição, local. 

   

Exemplo: 
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RODRIGUES, M. V. Qualidade de vida no trabalho. 1989. 180 f.. 

Dissertação (Mestrado em Administração) - Faculdade de Ciências 

Econômicas, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte. 

 

Congressos, Conferências, Simpósios, Workshops, Jornadas e outros 

Eventos Científicos 

 

NOME DO CONGRESSO. número, ano, Cidade onde se realizou o 

Congresso. Título… Local de publicação: Editora, data de publicação. Número 

de páginas ou volume. 

   

Nota:Quando se tratar de mais de um evento, realizados simultaneamente, 

deve-se seguir as mesmas regras aplicadas a autores pessoais. 

 

Exemplo: 

 

WORKSHOP DE DISSERTAÇÕES EM ANDAMENTO, 1., 1995, São 

Paulo. Anais… São Paulo: ICRS, USP, 1995. 39 p. 

 

CONGRESSO BRASILEIRO DE MICROBIOLOGIA, 8.,1977, Rio de 

Janeiro. Anais... Rio de Janeiro: Sociedade brasileira de microbiologia, 1977. 

 

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS 

 

Constituições  

 

PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Constituição (data de promulgação). Título. 

Local: Editor, Ano de publicação. Número de páginas ou volumes. Notas 

 

Exemplo: 

 

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do 

Brasil: promulgada em 5 de outubro de 1988. Organização do texto: Juarez de 

Oliveira. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1990. 168 p. (Série Legislação Brasileira). 
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Leis e Decretos 

 

PAÍS, ESTADO ou MUNICÍPIO. Lei ou Decreto , número, data (dia, mês e 

ano). Ementa. Dados da publicação que publicou a lei ou decreto. 

 

Exemplo: 

 

BRASIL. Decreto n. 89.271, de 4 de janeiro de 1984. Dispõe sobre 

documentos e procedimentos para despacho de aeronave em serviço 

internacional. Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, v. 48, 

p. 3-4, jan./mar.,1. trim. 1984. Legislação Federal e marginalia. 

 

Portarias, Resoluções e Deliberações 

 

AUTOR. (entidade coletiva responsável pelo documento). Ementa (quando 

houver). Tipo de documento, número e data (dia, mês e ano). Dados da 

Publicação que publicou.  

 

Exemplo: 

 

BRASIL. Secretaria da Receita Federal. Desliga a Empresa de Correios e 

Telégrafos - ECT do sistema de arrecadação. Portaria n. 12, de 21 de março de 

1996.  Lex: Coletânea de Legislação e Jurisprudência, São Paulo, p. 742-743, 

mar./abr., 2. Trim. 1996. Legislação Federal e marginália. 

 

REFERENCIA DE PARTE DA OBRA 

 

Partes de livros 

 

AUTOR da parte. Título da parte. Termo In: Autor da obra. Título da obra. 

Número da edição. Local de Publicação: Editor , Ano de publicação. Número ou 

volume, se houver, páginas inicial-final da parte,e/ou isoladas. 
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Capítulos de livros 

 

Autor da obra e do capítulo são diferentes 

Exemplo: 

 

THEODORO JÚNIOR, U. A responsabilidade civil por erro médico. In: 

TEIXEIRA, S.D.F. Direito e medicina: aspectos jurídicos da medicina. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2000, cap. 6, p. 183-207 

 

Autor da obra é autor do capítulo 

Exemplo: 

 

TEIXEIRA, S.D.F. A responsabilidade civil do médico. In: ______. Direito e 

medicina: aspectos jurídicos da medicina. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, cap. 

8, p. 113-32. 

 

 

Trabalhos apresentados em Congressos, Conferências, Simpósios, 

Workshops, Jornadas, Encontros  e outros Eventos Científicos. 

 

AUTOR. Título do trabalho. In: NOME DO CONGRESSO, número, ano, 

Cidade onde se realizou o Congresso. Título (Anais ou Proceedings ou 

Resumos…). Local de publicação: Editora, data de publicação. Volume, se 

houver. Páginas inicial e final do trabalho. 

 

Exemplo: 

 

ORTIS, F. Ética e medicina. In: CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE, 

8., 1980, Rio de Janeiro. Anais... Rio de Janeiro, 1980. p. 23-31. 
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PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

 

Consideradas no todo 

 

Coleções 

 

TITULO DO PERIÓDICO. Local de publicação (cidade): Editora, ano do 

primeiro e último volume. Periodicidade. ISSN (Quando houver). 

 

Exemplo: 

 

TRANSINFORMAÇÃO. Campinas: PUCCAMP. 1989-1997. Quadrimestral. 

ISSN: 0103-3786  

 

Fascículos 

 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de publicação (cidade): Editora, volume, 

número, mês e ano. 

 

Exemplo: 

 

VEJA. São Paulo: Editora Abril, v. 31, n. 1, jan. 1998.  

 

Fascículos com título próprio 

 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Titulo do fascículo. Local de publicação (cidade): 

Editora, volume, número, mês e ano. Notas 

 

Exemplo: 

 

GAZETA MERCANTIL. Balanço anual 1997. São Paulo, n. 21, 1997. 

Suplemento. 

EXAME. Melhores e maiores: as 500 maiores empresas do Brasil, São 

Paulo: Editora Abril. jul. 1997. Suplemento. 
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PARTES DE PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

 

Artigo de Revista 

 

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título da Revista, (abreviado ou não) 

Local de Publicação, Número do Volume, Número do Fascículo, Páginas 

inicial-final, mês e ano. 

   

Exemplo: 

 

ESPOSITO, I. Repercussões da fadiga psíquica no trabalho e na empresa. 

Revista Brasileira de SaúdeOcupacional, São Paulo, v. 8, n. 32, p. 37-45, 

out./dez. 1979.  

 

Artigo de jornal 

 

AUTOR DO ARTIGO. Título do artigo. Título do Jornal, Local de 

Publicação, dia, mês e ano. Número ou Título do  Caderno, seção ou 

suplemento e, páginas inicial e final do artigo. 

 

Nota: Os meses devem ser abreviados de acordo com o idioma da 

publicação. Quando não houver seção, caderno ou parte, a paginação do artigo 

precede a data.  

 

Exemplo: 

 

OLIVEIRA, W. P. de. Judô: Educação física e moral. O Estado de Minas, 

Belo Horizonte, 17 mar. 1981. Caderno de esporte, p. 7. 

 

OUTROS TIPOS DE DOCUMENTO 

 

Mapas e Globos 
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AUTOR. Título. Local: Editora, ano. Número de unidades físicas: indicação 

de cor, altura x largura. Escala. 

   

Nota: Ao indicar as dimensões do mapa, transcreve-se primeiro a altura. 

Referenciar globos como mapas, substituíndo o número de unidades físicas 

pela designação globo e indicando, na dimensão, o diâmetro do globo em 

centímetros.  

 

Exemplo: 

 

SANTA CATARINA. Departamento Estadual de Geografia e Cartografia. 

Mapa geral do Estado de Santa Catarina. [ Florianópolis], 1958. 1 mapa: 78 x 

57 cm. Escala: 1:800:000. 

 

DOCUMENTOS ELETRÔNICOS 

 

Arquivo em Disquetes 

 

AUTOR do arquivo. Título do arquivo. Extensão do arquivo. Local, data. 

Características físicas, tipo de suporte. Notas. 

Exemplo: 

 

KRAEMER, L.L. B. Apostila.doc. Curitiba, 13 maio 1995. 1 arquivo (605 

bytes). Disquete 3 1/2. Word for windows 6.0. 

 

Base de Dados em Cd-Rom: no todo 

 

AUTOR. Título. Local: Editora, data. Tipo de suporte. Notas. 

 

Exemplo: 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA - IBICT. Bases de dados em Ciência e Tecnologia. Brasília, n. 1, 

1996. CD-ROM. 
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Base de Dados em Cd-Rom: partes de documentos 

 

AUTOR DA PARTE. Título da parte. In: AUTOR DO TODO. Título do todo. 

local: Editora, data. Tipo de suporte. Notas. 

 

Exemplo: 

 

PEIXOTO, M. F. V. Função citação como fator de recuperação de uma 

rede de assunto. In: IBICT. Base de dados em Ciência e Tecnologia.  Brasília: 

IBICT, n. 1, 1996. CD-ROM. 

E-mail 

 

AUTOR DA MENSAGEM. Assunto da mensagem. [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por < e-mail do destinatário> data de recebimento, dia 

mês e ano.  

   

Nota:As informações devem ser retiradas, sempre que possível, do 

cabeçalho da mensagem recebida. Quando o e-mail for cópia, poderá ser 

acrescentado os demais destinatários após o primeiro, separados por ponto e 

vírgula.  

 

Exemplo: 

 

MARINO, A. M. TOEFL brienfieng number [mensagem pessoal]. 

Mensagem recebida por <educatorinfo@gets.org> em 12 maio 1998. 

 

FTP 

 

AUTOR (se conhecido) . Título. Endereço ftp: , login: , caminho:, data de 

acesso. 

 

Exemplo: 
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 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca 

Universitária. Current directory is/pub. <ftp:150.162.1.90>, login: anonymous, 

password: guest, caminho: Pub. Acesso em: 19 maio 1998.  

 

GATES, G. Shakespeare and his muse.<ftp://ftp.guten.net/bard/muse.txt> 1 

Oct. 1996.  

Listas de Discussões  

 

Mensagem recebida 

 

AUTOR da mensagem. Título (Assunto). Nome da lista (se houver). 

Mensagem disponível em: <endereço da lista> data de acesso. 

 

Exemplo: 

 

BRAGA, H. Deus não se agradou dele e de sua oferta. Disponível em: 

<Evangelicos-l@summer.com.br> em: 22 maio 1998. 

 

Nota:Caso trate-se de resposta de terceiros, a entrada dar-se-á pelo nome 

da mensagem original ou do autor da mensagem.Quando tratar de mensagem 

- reposta, Re ( Replay) deve preceder o título.  

 

Monografias consideradas no todo (On-line) 

 

AUTOR. Título. Local (cidade): editora, data. Disponível em: < endereço>. 

Acesso em: data. 

 

Exemplo: 

 ESTADO DE SÃO PAULO. Manual de redação e estilo. São Paulo, 1997. 

Disponível em: <http://www1.estado.com.br/redac/manual.html>. Acesso em: 

19 maio 1998. 

 

Publicações Periódicas consideradas no todo (On-line) 
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TÍTULO DA PUBLICAÇÃO. LOCAL (cidade): Editora, volume, número, 

mês, ano. Disponível em: <endereço>. Acesso em: data 

   

Exemplo: 

 

CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO, Brasília, v. 26. n.3, 1997. Disponível em : 

<http://www.ibict.br/cionline>. Acesso em: 19 maio 1998. 

 

Partes de Publicações Periódicas (On-line) 

 

Artigos de Periódicos (On-line) 

 

AUTOR. Título do artigo. Título da publicação seriada, local, volume, 

número, mês ano. Paginação ou indicação de tamanho. Disponível em: 

<Endereço.>. Acesso em: data. 

 

Exemplo: 

 

MALOFF, J. A internet e o valor da "internetização". Ciência da Informação, 

Brasília, v. 26, n. 3, 1997. Disponível em: <http://www.ibict.br/cionline/>. Acesso 

em: 18 maio 1998. 

 

Artigos de Jornais (On-line) 

 

AUTOR. Título do artigo. Título do jornal, local, data de publicação, seção, 

caderno ou parte do jornal e a paginação correspondente. Disponível em: 

<Endereço>. Acesso em: data. 

  

Exemplo: 

 

TAVES, R. F. Ministério corta pagamento de 46,5 mil professores. Globo, 

Rio de Janeiro, 19 maio 1998.  Disponível em:<http://www.oglobo.com.br/>. 

Acesso em: 19 maio 1998.   
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UFSC não entrega lista ao MEC. Universidade Aberta: online. Disponível 

em: < http://www.unaberta.ufsc.br/novaua/index.html>. Acesso em:19 maio 

1998.  

 

Homepage 

 

AUTOR. Título. Informações complementares (Coordenação, desenvolvida 

por, apresenta..., quando houver etc...). Disponível em:. <Endereço>. Acesso 

em: data. 

 

Exemplo: 

 

 ETSnet. Toefl on line: Test of English as a foreign language. 

Disponível  em: <http://www.toefl.org>. Acesso em: 19 maio 1998. 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA. Biblioteca 

Universitária. Serviço de Referência. Catálogos de Universidades. Apresenta 

endereços de Universidades nacionais e estrangeiras. Disponível em: 

<http://www.bu.ufsc.br>. Acesso em: 
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REGULAMENTO DA EXTENSÃO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ANÁPOLIS 

 

 

Dispõe sobre as normas que regulamentam a extensão universitária e a 

concessão de bolsas de extensão. 

 

O Conselho Acadêmico Superior, no uso de suas atribuições 

estatutárias e legais, bem como em consonância com sua deliberação, 

RESOLVE: 

 

APROVAR as normas que regulamentam as atividades de 

extensão e a concessão de bolsas do Programa de Bolsa do Centro 

Universitário de Anápolis. 

 

 

TÍTULO I 

DA REGULAMENTAÇÃO DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA. 

 

CAPÍTULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

 

 

Art. 1º A extensão, entendida como uma das funções básicas da 

universidade se caracteriza pela interação sistematizada desta com a 

comunidade, visando contribuir para o seu desenvolvimento e nela buscar 

conhecimentos e experiências para a avaliação e vitalização do ensino e da 

pesquisa. 

 

Art. 2º São consideradas atividades de extensão quaisquer tipos 

de condutas que envolvam: programas, projetos, eventos, cursos, prestação de 

serviços, produção e publicações; relacionadas às áreas temáticas realizadas 

nas dependências do Centro Universitário de Anápolis. 
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Art. 3º As atividades de extensão serão autorizadas quando 

houver compatibilização com as atividades programadas pelo Centro 

Universitário de Anápolis. 

 

 

CAPÍTULO II 

DA COMPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE EXTENSÃO E  

AÇÃO COMUNITÁRIA 

 

 

  Art. 4º A Coordenadoria de Extensão e Ações 

Comunitárias - CEAC - é parte integrante da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-

Graduação, Extensão e Ação Comunitária. 

 

          Parágrafo Único: A CEAC poderá criar, de acordo com suas 

necessidades, núcleos de programas. 

 

 

CAPÍTULO III 

DA TRAMITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

 

Art. 5º As propostas de atividades de extensão deverão ser  

apresentadas,  em formulário próprio, à Coordenadoria de Extensão e Ação 

Comunitária para análise e aprovação, observando-se as normas gerais 

editadas pela CEAC. 

  

Art. 6º Compete à Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária 

propor atividades, analisar, emitir parecer, bem como, supervisionar a 

execução das atividades de extensão após aprovação por parte da Pró-

Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Ação Comunitária, 

observando os seguintes aspectos: 
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I - conteúdo técnico; 

 

II - o prazo para execução da atividade; 

 

III - a carga horária dos participantes; 

 

IV - a necessidade de prorrogação do prazo; 

 

 V - a elaboração de relatório a ser apresentado aos órgãos pertinentes.  

 

§ 1º As atividades de extensão desenvolvidas pelo Centro Universitário 

de Anápolis deverão estar vinculadas e supervisionadas pela Coordenadoria 

de Extensão e Ação Comunitária. 

 

§ 2º As atividades de extensão, desenvolvidas pelos integrantes de 

setores não vinculados ao Centro Universitário de Anápolis, deverão ser 

aprovadas pela Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 7º As atividades de extensão deverão constar do Plano de Trabalho 

da Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária, devendo ser registradas 

à medida que forem sendo autorizadas.  

 

Art. 8º Os órgãos que desenvolverem atividades de extensão deverão 

manter registros atualizados na Coordenadoria de Extensão e Ação 

Comunitária. 

 

Art. 9º As atividades de extensão poderão originar-se de solicitação da 

comunidade, ou de quaisquer órgãos do Centro Universitário de Anápolis.  

 

 

 

CAPITULO IV 

DAS ATIVIDADES DE EXTENSÃO 
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                     Art. 10.   As atividades de extensão serão caracterizadas por: 

programas, cursos, eventos, prestação de serviços, produções e 

publicações. 

 

Art. 11. Independente da área de competência, a proposta de atividade 

deverá ser aprovada pela Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 12.  As propostas de atividades de extensão, após aprovação, serão 

registradas na Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária, que, ao 

término do seu desenvolvimento, emitirá o respectivo certificado. 

 

Parágrafo Único. No caso da não realização da atividade de extensão 

proposta, o órgão responsável deverá notificar, de imediato, a 

Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 13. A Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária deverá 

avaliar as atividades de extensão a partir de critérios pré-estabelecidos.  

 

 

CAPÍTULO V 

DOS RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS E FINANCEIROS 

 

 

Art. 14. As atividades de extensão serão desenvolvidas no Centro 

Universitário de Anápolis, ou fora dele, com recursos humanos, materiais e 

financeiros próprios ou não. 

 

§ 1º A captação de recursos financeiros, para a viabilização das 

atividades de extensão, pode ser de responsabilidade do proponente, de 

fundação, da Mantenedora e/ou do fundo de extensão. 

 

§ 2º Poderão ser fixadas taxas visando cobrir, parcial ou 

integralmente, os custos da respectiva atividade de extensão. 
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Art. 15. As atividades de extensão, quando envolverem a 

captação de recursos financeiros, serão geridas pela Coordenadoria de 

Extensão e Ação Comunitária ou por fundações de apoio, devidamente, 

credenciadas.  

 

§ 1º As receitas e despesas das atividades de extensão 

integrarão o orçamento do Centro Universitário de Anápolis, salvo aqueles 

projetos que integrarão fundações de apoio. 

 

§ 2º As atividades de extensão administradas por uma das 

fundações de apoio, de que trata o “caput” desse artigo, terão sua gestão 

financeira executada pela mesma, obedecidos os termos dos convênios ou dos 

contratos específicos celebrados entre a fundação e o Centro Universitário de 

Anápolis. 

 

§ 3º Todo material permanente e os equipamentos adquiridos por 

fundação de apoio, com recursos financeiros captados através de atividades de 

extensão, poderão ser incorporados ao patrimônio da Associação Educativa 

Evangélica após a sua aquisição, levando-se em conta os termos do convênio. 

 

Art. 16. As atividades de extensão, quando remuneradas, ser-lhe-

ão em valor de horas aula conforme aprovado em projeto específico. 

                      

                    Art. 17.   As atividades de extensão poderão ser custeadas: 

                        

                       I – por convênios e parcerias; 

                      II – por fundações; 

                      III – pelo fundo de extensão; 

                     IV – pela AEE.  

Art. 18. Quando as atividades de extensão conduzirem a resultados que 

possibilitem o registro de direitos autorais, de patentes ou de licenças, ficará 

assegurada ao Centro Universitário de Anápolis a participação nos direitos 

decorrentes, obedecido o disposto na legislação aplicável à matéria. 
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TITULO II 

DAS NORMAS QUE REGULAMENTAM A CONCESSÃO 

DE BOLSAS DE EXTENSÃO 

 

CAPITULO I 

DAS DEFINIÇÕES 

       

 

Art. 19. O Programa de Bolsa de Extensão tem por objetivo viabilizar a 

participação de alunos regulares de cursos de graduação no processo de 

interação entre o Centro Universitário de Anápolis e a sociedade, através de 

atividades acadêmicas que contribuam para a sua formação profissional e 

para o exercício da cidadania. 

 

Art. 20. A bolsa de extensão é auxílio financeiro proporcionado ao aluno 

de graduação vinculado ao projeto de extensão, orientado e acompanhado 

por professor no efetivo exercício de suas funções. 

 

                    Parágrafo único. Compete a Coordenadoria de Extensão e 

Ação Comunitária a responsabilidade pela coordenação e operacionalização 

do referido projeto. 

 

Art. 21. A bolsa de extensão terá duração de até 10 (dez) meses, 

podendo ser renovada, desde que se mantenha vinculada ao projeto 

original. 

 

§1º Dependendo da peculiaridade do projeto, a concessão de bolsa 

poderá ser prorrogada até 2 (dois) meses. 

 

                    §2º O valor da bolsa será estipulado em projeto específico.   

 

CAPITULO II 
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DA TRAMITAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES 

 

 

Art. 22. O responsável pelo projeto de extensão poderá solicitar bolsa à 

Coordenadoria de Extensão e Ação Comunitária, obedecido o prazo 

estipulado em edital, mediante apresentação dos seguintes documentos: 

 

I - formulário de tramitação, devidamente, preenchido; 

 

II - projeto de extensão e plano de atividades do bolsista, firmadas pelo 

responsável; 

 

III – “curriculum vitae” do responsável; 

 

IV - relatório final das atividades realizadas no período precedente, em 

caso de renovação da bolsa. 

 

Art. 23. Para candidatar-se a uma bolsa de extensão, o aluno deverá 

comprovar: 

I - matrícula regular no curso de graduação do Centro Universitário de 

Anápolis; 

 

II - haver obtido aprovação no semestre imediatamente anterior, sem 

dependências; 

 

III - disponibilidade de horas semanais para o desempenho das 

atividades previstas no projeto; 

 

IV - disponibilidade de orientador no efetivo exercício de suas funções e 

que tenha o projeto registrado na Coordenadoria de Extensão e Ação 

Comunitária; 

 

CAPITULO III 
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DA CONCESSÃO 

 

Art. 24. A concessão de bolsa de extensão dependerá da análise e 

aprovação a ser efetuada por comissão especialmente designada para esta 

finalidade, cuja decisão deverá ser homologada pela Coordenadoria de 

Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 25. Para a concessão de bolsa de extensão, serão considerados os 

seguintes aspectos: 

 

I - o desempenho acadêmico do aluno; 

 

                   II - a qualidade do projeto apresentado; 

 

                  III - a competência profissional do responsável pelo projeto, 

avaliado a partir do “curriculum vitae”.  

 

Art. 26. A bolsa de extensão poderá ser cancelada a qualquer momento 

a pedido do bolsista ou por decisão fundamentada da Coordenadoria de 

Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 27. O aluno bolsista poderá ser substituído a qualquer tempo 

durante a execução do programa, pelas razões a seguir relacionadas: 

 

I - conclusão, desistência ou desligamento do curso; 

 

II - desempenho insuficiente; 

 

III - não cumprimento da carga-horária; 

 

IV - outros fatores julgados pertinentes. 

 

CAPITULO IV 

DOS DIREITOS E DAS OBRIGAÇÕES DO ALUNO BOLSISTA 
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Art. 28.  O aluno contemplado com bolsa de extensão, após assinar o 

competente termo de compromisso, junto à Coordenadoria de Extensão e 

Ação Comunitária, fará jus à percepção de bolsa mensal, em valor fixado 

pela Coordenaria Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 29. A concessão e a manutenção da bolsa de extensão ficará 

condicionada à inexistência de acumulação de bolsas dentro da própria 

Instituição. 

 

 

Parágrafo único.  O Programa de Bolsas de Extensão não gerará 

qualquer vínculo empregatício entre o aluno e o Centro Universitário de 

Anápolis; 

Art. 30. Para a remuneração mensal do aluno bolsista, a Coordenaria 

Extensão e Ação Comunitária deverá receber do orientador, até o 15º 

(décimo quinto) dia de cada mês, a frequência do aluno. 

 

Art. 31. O aluno bolsista deverá entregar ao orientador do projeto, ao 

término do período de concessão de bolsa, o relatório final. 

 

§ 1º Do aluno bolsista poderá ser solicitada a apresentação dos 

resultados de seu trabalho na forma de seminário ou painel. 

 

§ 2º Concluído o projeto, o aluno bolsista terá direito ao certificado de 

participação em atividades de extensão, com a respectiva carga horária. 

 

Art. 32. O aluno bolsista que não cumprir as exigências previstas no 

artigo anterior, perderá o direito ao certificado e à bolsa de extensão. 

 

CAPITULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Art. 33. Todas as atividades de extensão universitária deverão ser 

submetidas à reitoria. 

 

Art. 34. O anexo único inerente às modalidades de extensão 

universitária é parte integrante deste Regulamento. 

   

Art. 35. Os casos omissos serão resolvidos, via resolução, pela 

Coordenaria Extensão e Ação Comunitária. 

 

Art. 36. Este Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário 

 

 

                          Carlos Hassel Mendes da Silva 

      Presidente do Conselho Acadêmico Superior do Uni-Evangélica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          376 

                                                ANEXO ÚNICO 

 

 

DAS MODALIDADES DE ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

1. PROGRAMA é conjunto de ações de extensão de caráter orgânico-

institucional, com clareza de diretrizes voltadas a um objetivo comum. Na 

prática, são formas de articulação de projetos e outras ações existentes 

(cursos, eventos, prestação de serviços e produção acadêmica), em uma 

grande ação de médio a longo prazo. 

 A criação ou confirmação de programas deve ser prerrogativa da 

Coordenadoria de Extensão, por ser um mecanismo de articulação 

interdisciplinar, interprofissional e interinstitucional. 

O registro de programa pode cobrir período de até 5 anos, sem 

necessidade de renovação anual. 

 

2. PROJETO caracteriza-se como um conjunto de ações contínuas de 

natureza educativa, cultural, científica e tecnológica. 

O projeto pode estar vinculado a um programa (forma preferencial) ou ser 

registrado como projeto isolado (sem vínculo). 

O registro de projeto deve ser renovado anualmente. 

A prestação de serviço realizada, sob a forma integrada, deve ser 

registrada como projeto. 

 

3. CURSO é o conjunto articulado de ações pedagógicas, de caráter 

teórico ou prático, presencial, semipresencial ou à distância, planejadas e 

organizadas de modo sistemático, com carga horária mínima de 8 horas,  com 

observância ao  processo de avaliação e frequência regimental. 

Classificação: minicurso, iniciação, atualização, qualificação 

profissional/aperfeiçoamento e outros cursos eventuais. 

 

Subclassificação: presencial, semipresencial e à distância. 
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Inclui: oficina, workshop, laboratórios, treinamentos, qualificação, 

capacitação. 

 

A prestação de serviços realizada como curso, deve ser registrada como  

tal. 

Quanto à carga horária, os cursos são classificados como: 

 

 minicurso/iniciação (8 a 19 horas); 

 cursos eventuais (20 a 59 horas); 

 atualização (60 a 179 horas); 

 aperfeiçoamento (180 a 359 horas). 

 

4. EVENTO 

 

São ações que envolvem organização, promoção ou atuação, implicando 

em apresentação ou exibição pública, livre ou com clientela específica, de 

produto social, cultural, artístico, científico e tecnológico. 

 Evento com duração de até 8 horas; inclui: workshop, assembleia, oficina, 

laboratório. 

 Evento com duração de 2 a 7 dias, inclui: conclave, convenção. 

        As  atividades com   8  ou mais horas de duração, com avaliação, 

deverão ser classificadas como curso. 

 

 

Classificação de eventos: 

 

Ciclo de Debates:  ciclo de estudos, circuito, Semana de...; 

Conferência: exposição científica oral realizada por especialista, de forma 

mais aprofundada que a palestra, ainda que exposta de modo simples e direto, 

permite ao público melhor compreensão  e assimilação; 

Congresso: reunião de pessoas que examinam interesses comuns ou 

realizam estudos comuns. Reunião semipública que tem em vista o debate de 

ideias sobre um ou vários temas pré-fixados, na procura de encontrar 
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conclusões que possam interessar a terceiros. Evento de duração de 2 a7 dias 

e inclui: conclave e convenção; 

Encontro: evento de duração de pelo menos 1 dia inteiro e inclui: jornada, 

simpósio, fórum, colóquio e reuniões; 

Espetáculo: recital, concerto, show, apresentação artística/cultural; 

Evento Esportivo: campeonato, torneio, olimpíada, apresentação 

esportiva; 

Exposição: feira, mostra, lançamento, exibição; 

Festival: evento caracterizado por uma série de acontecimentos artísticos 

e culturais; 

Fórum: local ou reunião pública para discussão de assuntos importantes; 

Lançamento: Primeira apresentação de um livro, de um filme, de um 

produto, etc.; 

Mesa Redonda: conferência coletiva em que os intervenientes, sentados 

em redor da mesma mesa, participam da discussão de um mesmo tema ou 

assunto. Geralmente tem um moderador que a orienta e disciplina, admitindo-

se, por vezes, a participação da assistência que pode dirigir perguntas aos 

integrantes da mesa; 

Oficina: atividade pedagógica centrada na valorização da experiência por 

parte dos seus participantes, através de estudos teóricos e 

predominantemente, práticos; 

Painel: reunião de vários especialistas que vão expor suas ideias sobre 

determinado assunto, de maneira informal e dialogada, mesmo que estes 

sustentem posições diversas e apreciem perspectivas diferentes. 

Tem por objetivo proporcionar o conhecimento mais aprofundado de um 

tema, através da discussão informal, o que implica participação mais ativa do 

auditório, que não se limita a ouvir as exposições. 

 A discussão do assunto entre os expositores, diante do auditório, induz o 

ouvinte à participação espontânea, por meio de perguntas e respostas dirigidas 

aos componentes do painel. O tom da conversa informal não dispensa a 

participação de um coordenador, que elabora um roteiro, de acordo com os 

componentes, cujo número vai de três a seis. 

Palestra: atividade centrada em exposição oral que tem como objetivo 

suscitar, motivar, esclarecer e divulgar, em linhas gerais e iniciais, a 
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experiência e trabalhos desenvolvidos pelo palestrante acerca de um dado 

tema ou assunto.  

A palestra estabelece entre aos participantes a possibilidade de uma plena 

interação no tocante ao desdobramento do assunto ou tema, enquanto efetivos 

construtores da atividade, a partir das suas diferentes e diversas contribuições.  

O tema deve ser prefixado, na procura de encontrar conclusões que 

possam interessar a terceiros. 

Seminário: atividade acerca de um tema ou assunto, onde o educador e 

educando, de modo teórico e/ou prático, interagem suas percepções, 

sentimentos e experiências, buscando suscitar, através da análise, do 

raciocínio e da reflexão  novas considerações dos seus participantes. 

Simpósio: reunião ou colóquio geralmente científico, para discussão de 

um assunto ou tema, com a intenção de realizar um intercâmbio de 

conhecimentos, evento de duração com até 8 horas, inclui: workshop, 

assembleia. 

 

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO: realização de trabalho oferecido ou 

contratado por terceiros (comunidade ou empresa), incluindo assessorias, 

consultorias e cooperação interinstitucional. A prestação de serviços se 

caracteriza por intangibilidade, inseparabilidade e não resulta na posse de um 

bem.  

Deve ser registrada a prestação de serviços realizada por hospitais, 

clínicas, laboratórios, museus e núcleos de acervos universitários, dentre 

outras, seja de caráter permanente ou eventual.   

Quando a prestação de serviço é oferecida como curso ou projeto de 

extensão, deve ser registrada como tal (curso ou projeto). 

 

Caracterização – (Prestação de Serviços): 

 

Consultoria:  assessoria e curadoria; 

Assistência Hospitalar a Saúde: à pacientes internados: médica, 

odontológica, psicológica, fisioterápica ou de terapia ocupacional; 

Assistência Ambulatorial a Saúde: atendimento ambulatorial médico, 

odontológico, psicológico, fisioterápico ou de terapia ocupacional; 
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Exames Laboratoriais em Saúde: exames e laudos laboratoriais na área 

da saúde; 

Perícias:  prestação de serviços com emissão de laudos periciais; 

Laudo Técnico: exames e laudos realizados por laboratórios que oferecem 

serviço permanente: análise de solos, exames agronômicos e botânicos, 

análise farmacológica, qualidade de produtos, etc; 

Assistência Judiciária e Jurídica: atendimentos a pessoas para 

orientação ou encaminhamento de questões jurídicas ou judiciais; 

Pesquisa Encomendada: pesquisa encomendada contratualmente; 

Restauração e Conservação de Bens: contrato de prestação de serviços 

para recuperação e conservação de bens móveis; 

Visitas Monitoradas: atendimento orientado a visitantes em museus 

históricos, centros e espaços de ciência e tecnologia (visitas recebidas e 

orientadas em museus, centros de memória, jardim botânico, estação 

ecológica, observatório, planetário, museu de ciência, laboratório, etc). 

Visitas não Orientadas: visitas livres, não orientadas, a museus, 

laboratórios, centros e espaços de ciência e tecnologia. 

 

6. PUBLICAÇÕES E OUTROS PRODUTOS ACADÊMICOS 

 

Produção de publicações e produtos acadêmicos de interesse da extensão, 

para difusão e divulgação social, cultural artística, científica ou tecnológica 

(revistas, livros, cartilhas, vídeos, filmes, softs, CD`s, cassetes, etc). 

 

OBSERVAÇÃO: 

 

Após a realização de qualquer atividade extensionista, o responsável 

deverá encaminhar à CEAC, relatório contendo: 

 

 nome da atividade de extensão (com nº do processo); 

 objetivos; 

 metodologia utilizada 

 número de docentes participantes 
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 número de técnicos participantes (do Centro Universitário de Anápolis 

e/ou AEE e de outras IES e órgãos) 

 público atingido (quantitativo) 

 resultados alcançados 

 avaliação 

 conclusão 

 Para emissão de certificados enviar lista com nome completo dos 

cursistas e do professor ou instrutor. 

 

 Bibliografia:  

 

1. Ações de Extensão -Universidade de Cuiabá -Pró-reitoria Acadêmica 

/Coordenadoria de Extensão, 2004.  

 

2.   Sistemas de Dados e Informações: Base Operacional de acordo com o 

Plano Nacional de Extensão. Fórum de Pró-Reitores de Extensão das 

Universidades Públicas Brasileiras. Rio de Janeiro: NAPE, UERJ, 2001. 84p. 

(Coleção Extensão Universitária: v.2). 
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UNIEVANGÉLICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS 
 

CURSO DE AGRONOMIA 
 

PROGRAMA DE MONITORIA VOLUNTÁRIA DO CURSO DE AGRONOMIA 
 
INTRODUÇÃO 

O exercício da Monitoria constitui-se em uma atividade de grande 
relevância, especialmente, por estimular no aluno de graduação sua 
vocação para a docência.  Além disso, constitui uma oportunidade de 
reforço no processo de aprendizagem. Nesta perspectiva, o colegiado 
do curso de AGRONOMIA elaborou proposta que regulamenta a 
monitoria, contemplando todas as etapas relevantes e pertinentes ao 
processo tais como inscrição, seleção, acompanhamento e avaliação 
do monitor.  
 

1. OBJETIVOS 
O Programa de Monitoria Voluntária do Curso de AGRONOMIA tem 

como objetivo estimular o interesse do aluno pela carreira docente, através de 
sua participação nas atividades de ensino do curso,  

 
2. ESTRUTURA  

O Programa de Monitoria Voluntária será coordenado pelo Diretor do 
Curso de AGRONOMIA a quem caberá: 

a) Elaborar as normas e o regulamento que regem o Programa; 
b) Expedir certificado de monitoria e fornecer declarações; 
c) Supervisionar o Programa de Monitoria Voluntária; 
d) Proceder às inscrições; 
e) Acompanhar e avaliar o desempenho do monitor com base na 

freqüência mensal, relatório semestral e final, com parecer do professor 
– orientador; 

f) Emitir parecer sobre cumprimento de freqüência e atividades do monitor; 
 
3. SELEÇÃO 
a) O processo terá início mediante o encaminhamento de um ofício, por 

um professor orientador, dirigido à Diretoria do Curso, solicitando abertura 
do processo seletivo para monitoria voluntária. 

b) Divulgação de edital, tratando do processo seletivo, pela diretoria do 
Curso de AGRONOMIA contemplando nome da disciplina, período de 
inscrição, critérios de seleção. 

c) Divulgação do Programa da (s) disciplina (s).  
c) Inscrição dos candidatos através do Formulário 01. 
d) Os candidatos deverão ter obtido nota igual ou superior a 80,0 na 

disciplina objeto do concurso de monitoria. 
c) Aplicação, pelos professores-orientadores, de uma prova escrita e ou 

didática sobre o conteúdo da disciplina. Deverá ser empregado, também, o 
critério “Entrevista”; 

d) Será eliminado o candidato que não obtiver nota igual ou superior a 
70,0 nas provas mencionadas no item c; 
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e) O candidato aprovado assinará um termo de compromisso, 
Formulário 02 e preencherá, com a aquiescência do orientador, um Plano 
de Trabalho, Formulário 03; 

         
4. ATRIBUIÇÕES DO MONITOR 
a. Participar, junto com o professor orientador, das atividades de ensino, de 

acordo com o seu grau de conhecimento e com os objetivos do Plano de 
Trabalho; 

b. Facilitar o relacionamento entre os alunos e professores contribuindo 
para o cumprimento do plano de ensino da disciplina; 

c. Avaliar o andamento da disciplina do ponto de vista do aluno, 
apresentando sugestões ao professor; 

d. Ter freqüência integral às atividades de monitoria; 
e. Apresentar relatórios semestral e final; 
f. Apresentar ao professor orientador, quando for o caso, proposta de seu 

desligamento do Programa, com antecedência mínima de 15 dias. 
 

5- SERÁ  VEDADO AO MONITOR: 
a. Substituição do professor em atividade docente, incluindo ministrar 

aulas; 
b. Avaliação dos alunos; 
c. Preenchimento de diários de classe; 
d. Atividades meramente administrativas; 
e. Atividades de monitoria coincidindo com o horário das disciplinas em 

que estiver matriculado.  
f. O acúmulo de disciplinas de monitorias dentro do mesmo período letivo.  

 
6- O MONITOR SERÁ DESLIGADO DE SUAS FUNÇÕES: 
a. Pelo não cumprimento de quaisquer das condições estabelecidas no 

Plano de trabalho; 
b. Relacionamento inadequado com o orientador ou outros monitores; 
c. Por desejo pessoal do monitor (desistência); 

Caso o desligamento ocorra durante o primeiro semestre da vigência da 
monitoria voluntária, o aluno perde seu direito de receber qualquer declaração 
ou certificado que comprove sua participação no programa de monitoria 
voluntária.  No caso de desligamento no segundo semestre do programa, o 
aluno receberá uma declaração comprovando sua participação no Programa de 
Monitoria Voluntária no período correspondente. 

 
7. RENOVAÇÃO 

Será possível renovar a monitoria por mais um ano, improrrogável, 
dentro das normas estabelecidas para os candidatos à monitoria voluntária. 
Para os candidatos à renovação, é condição adicional ter parecer favorável nos 
relatórios parcial e final do ano anterior. Neste caso, o candidato à renovação 
deverá preencher o Formulário 05, juntamente com seu orientador, 
apresentando novo Plano de Trabalho do Monitor. 
8. REQUISITOS DO PROFESSOR - ORIENTADOR 

Para poder participar do Programa de Monitoria, o professor deve possuir 
experiência e formação compatíveis com a função de orientador, ser no mínimo 
especialista, dispor de tempo para a orientação do monitor. 
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9. ATRIBUIÇÕES DO PROFESSOR - ORIENTADOR 

a. Participar da elaboração do processo de seleção de monitores; 
b. Elaborar o Plano de Trabalho do Monitor, em conjunto com seu monitor; 
c. Orientar e/ou assistir o monitor em suas atividades específicas, 

reunindo-se periodicamente para planejar, acompanhar e avaliar o 
trabalho do Monitor de acordo com o Plano de Trabalho; 

d. Identificar eventuais falhas na execução do Projeto de Monitoria e propor 
soluções para resolução dos problemas; 

e. Encaminhar a freqüência do monitor à Direção do Curso de 
AGRONOMIA até o último dia do mês; 

f. Avaliar periodicamente o trabalho do Monitor, elaborando relatórios 
semestrais (parcial e final),  

g. Promover ou participar de reuniões de integração dos monitores da 
Área; 
Fica vedado ao Professor Orientador usar o Monitor como 

substituto nas aulas práticas ou teóricas. O papel do Monitor é de auxiliar, 
não substituir o professor. 

 
10. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

O acompanhamento e a Avaliação do monitor serão feitos pelo 
Professor-orientador através do: 

 Cumprimento do Plano de Trabalho do Monitor  

 Relatórios (parcial e final) de Avaliação do Monitor. Os relatórios serão 
entregues na Secretaria do Curso de AGRONOMIA de acordo com 
calendário estabelecido em edital pelo Programa de Monitoria 
Voluntária.  

                     
REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO EM CONCURSO DE MONITORIA 

(Formulário no 01) 
 
 
____________________________________________________________

________, aluno regularmente matriculado no 
Curso....................................................... sob o no ______________________, 
CPF no ___________________________, residente à rua 
___________________________________________________________, no 
____________, bairro _______________________________, telefone 
_______________________, vem requerer inscrição ao concurso de monitoria 
na DISCIPLINA de ___________________. 

Declara que a conclusão de seu curso está prevista para o ano 
_______________, que obteve aprovação na disciplina objeto desta Seleção, 
responsabilizando-se pelas informações acima. 

 
                                                                           Anápolis, 

_____/_____/_____ 
 

                                                                               
______________________________ 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
O Candidato cursou a disciplina no ________ semestre de _______, 

obtendo aproveitamento de _________%.  
 
OBSERVAÇÃO: 
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________ 

 
DESPACHO FINAL:         DEFERIDO       (    ) 
                                       INDEFERIDO     (    )              
 
 Anápolis ____/____/_____ 
 
 
DIRETOR DO CURSO DE AGRONOMIA 
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ATA DE SELEÇÃO DE MONITORIA 
(Formulário no 02) 

 
 
ÁREA: _____________________________________________________ 
NO DE VAGAS: ______________ 
NO DE INSCRIÇÕES: ______________ DATA DA 

SELEÇÃO:_____/_____/_____ 
 

Clas
sif. 

Matrí
cula 

Candidato Nota na 
Avaliação 

Aproveita
m. na 
disciplina 

Média 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
COMISSÃO DE SELEÇÃO (professores da área) 
1.________________________________________________ 
2.________________________________________________ 
3.________________________________________________ 

                                                                              
Anápolis, ____/____/____ 

                                     
___________________________________ 

                                                                         Diretor do Curso de 
AGRONOMIA 
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TERMO DE COMPROMISSO DO MONITOR 
(Formulário no 03) 

 
 

                                                                                                                             
ANO: ________________ 

                                                                                                                  
____________________________________________________________

_______________, 
No de matrícula _________________, aluno do _______ período do Curso 

de AGRONOMIA, assume o compromisso de exercer no período de 
_____/_____/_____ a _____/_____/_____ a Monitoria, assumindo os seguintes 
compromissos:  
a) Cumprir _____ horas semanais de trabalho; 
b) Desenvolver o Plano de Trabalho do Monitor elaborado em conjunto com o 

Professor – Orientador; 
c) Apresentar relatório semestral ao Professor – Orientador,  
d) Cumprir as disposições normativas inerentes ao Programa de Monitoria. 

 
Ciente de que a monitoria é voluntária e não constitui nenhum tipo 

vínculo empregatício, para firmar a validade do que aqui se estabelece, assino 
o presente TERMO DE COMPROMISSO, em 02 (duas) vias, fazendo jus ao 
benefício da Monitoria (certificado de participação no Programa da Monitoria 
Voluntária) somente enquanto nela permanecer e convier ao CENTRO 
UNIVERSITÁRIO DE ANÁPLOIS. 

 
 

                                                                          Anápolis, ____/_____/____ 
 
                                                                                                 

_________________________ 
                                                                                    Assinatura do Monitor 
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PLANO DE TRABALHO DO MONITOR 
(Formulário no 04) 

 
MONITOR:______________________________________________ 

ÁREA:_____________ 
PROFESSOR-

ORIENTADOR:__________________________________________________ 
 

 
DISCIPLINA (Período) 

 
No de 

Turmas 

 
No 

Provável de 
Alunos 

Carga Horária 

Sala de 
Aula 

Prática 
ou 
Laboratório 

 
 
 
 
 
 

    

 

ATIVIDADES PROPOSTAS 
 

Material necessário 
(quantidade) 

Carga 
horária 

Data 
Previst

a 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Anápolis,_____/_____/_______ 

 
______________________________ 

 ______________________________ 
Monitor     Professor - Orientador 
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RELATÓRIO DO MONITOR 
(Formulário no 05) 

 
MONITOR:___________________________________________________

______________ 
ORIENTADOR:_____________________________________ÁREA:_____

______________ 
ATIVIDADES REALIZADAS 

             
 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADES NÃO - REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 

OUTRAS ATIVIDADES EXTRA – PLANO 

 
 
 
 
 
 
APRENDIZAGEM ADQUIRIDA 

 
 
 
 
 
 
 
                                                   Anápolis, _____/_____/_____ 
 

                                                                                
                                        ___________________________________ 
                                                                     Monitor 
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RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO MONITOR (__) PARCIAL    (__) FINAL 
(Formulário no 06) 

 
ORIENTADOR:________________________________________ÁREA:__

______________ 
MONITOR:____________________________________________ 
 

1. Quais foram as atividades desenvolvidas pelo monitor neste semestre? 
  
 
 

2. Durante este semestre, como foi o desempenho do monitor quanto: 
 
2.1 Ao domínio do conteúdo da disciplina? 

Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 
2.2 À operacionalização das atividades programadas? 

Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 
2.3 À assiduidade e pontualidade? 

Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 
2.4 Ao relacionamento com a equipe de trabalho? 

Bom (    )         Regular  (    )           Insuficiente  (    ) 
2.5 À participação, regularidade e capacidade na resolução de problemas? 

Bom (    )          Regular  (    )          Insuficiente  (    ) 
 

3. Como o monitor é orientado para o desenvolvimento das atividades? 
 

4. Que sugestões você daria para melhorar este Programa? 
                  
                                                                        

Anápolis, _____/_____/_____ 
                                                                                                                      

______________________ 
                                                                                         

 Professor – Orientador 
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FREQUÊNCIA DO MONITOR  
CURSO DE AGRONOMIA 

 
ORIENTADOR:_____________________________________ 
MONITOR:___________________________________________________

______________ 
DISCIPLINA: 

TURMA:
Data 

Assinatura do Monitor Conteúdo Desenvolvido 

   

Hora Alunos Presentes Alunos Presentes 

Início:   

   

Hora   

Término:   

   

   

   

   

   

   

Data Assinatura do Monitor Conteúdo Desenvolvido 

   

Hora Alunos Presentes Alunos Presentes 

Início:   

   

Hora   

Término:   

   

   

   

   

   

Data Assinatura do Monitor Conteúdo Desenvolvido 

   

Hora Alunos Presentes Alunos Presentes 

Início:   

   

Hora   

Término:   

   

   

   

   

   

 
Anápolis, ____/____/_______, Prof. 

Orientador________________________________ 
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REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE MONITORIA VOLUNTÁRIA 
(Formulário no 08) 

 
 
____________________________________________________________

________, aluno regularmente matriculado No 
CURSO...............................................sob o no ______________________, CPF 
no ___________________________, residente à rua 
___________________________________________________________, no 
____________, bairro _______________________________, telefone 
_______________________, vem requerer renovação de monitoria na Área de 
___________________, sob a orientação do 
Prof.________________________________________________________. 

Declara estar ciente de que a renovação da monitoria nesta área será por 
mais um ano, improrrogável. 

 
                                                                           Anápolis, 

_____/_____/_____ 
 

                                                                               
______________________________ 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 
 

 
INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 
O Candidato foi monitor da área no ano de ________, apresentando os 

relatórios de frequência e avaliação, cumprindo satisfatoriamente suas funções, 
descritas no Projeto de Monitoria e Plano de Trabalho do Monitor.  

 
OBSERVAÇÕES DO PROFESSOR-ORIENTADOR: 
____________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Anápolis, _____/_____/_____ 

                                                                              
_______________________________________ 

   ASSINATURA DO PROFESSOR ORIENTADOR 
____________________________________________________________ 
 
DESPACHO FINAL:         DEFERIDO       (    ) 
                                       INDEFERIDO     (    )              
 

 Anápolis ____/____/_____ 
 

___________________________________________ 
                                                   DIREÇÃO DO CURSO DE AGRONOMIA 


