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Disciplina: MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS Código: DCA002

Natureza:

( X ) Obrigatória

(  ) Optativa

( X ) Semestral      (  ) Anual      (  ) Modular  

Pré-requisito: --- Co-requisito: ---
Modalidade: ( X ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    ( 
).............. % EaD*

Obs.: Disciplina ministrada de forma remota.

CH Total: 54

CH semanal:
3

Padrão
(PD): 36

Laboratório
(LB): 0

Campo
(CP): 18

Estágio
(ES): 0

Orientada
(OR): 0

Prática
Específica (PE):
0

 

 

EMENTA (Unidade Didática)

 

Motores agrícolas; tratores; máquinas de preparo do solo; máquinas para implantação de
culturas; máquinas para condução de culturas; máquinas para colheita

 

 

 

 

PROGRAMA E CRONOGRAMA
Início: 01/06/2021

Término 06/07/2021

 

CRONOGRAMA
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1ª SEMANA:

Data da atividade Síncrona: 01/06/2021 (14h). com 1h de vídeo aula. Oito (8) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.

Conteúdo:  Motores: Constituição e funcionamento dos motores, tipos de motores e
utilização.

 

2ª SEMANA:

Data da atividade Síncrona: 08/06/2021 (14h). com 1h de vídeo aula. Oito (8) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.

Conteúdo: Tratores: Classificação, tipos, uso de tratores agrícolas, manutenção e
regulagens.

 

3ª SEMANA:

Data da atividade Síncrona: 15/06/2021 (14h). com 1h de vídeo aula. Oito (8) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.

Conteúdo: Máquinas de preparo do solo: Tipos de preparo/máquinas, formas de utilização
e aplicação, regulagens e manutenção.

 

4ª SEMANA:

Data da atividade Síncrona: 22/06/2021 (14h). com 1h de vídeo aula. Oito (8) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.

Conteúdo: Máquinas para implantação de culturas: tipos de semeadoras, constituição e
funcionamento, regulagens, manutenção, inovações.

 

5ª SEMANA:

Data da atividade Síncrona: 29/06/2021 (14h). com 1h de vídeo aula. Oito (8) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.

Conteúdo: Máquinas para colheita: tipos de colhedoras, classificação, funcionamento e
regulagens, manutenção e aplicação.

 

6ª SEMANA:

Data da atividade Síncrona: 06/07/2021 (14h). com 1h de vídeo aula. Oito (8) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.

Avaliação Final da Disciplina

Conteúdo: Todo o Conteúdo da disciplina

 

 

OBJETIVO GERAL

 

Fornecer aos alunos informações relevantes sobre máquinas agrícolas e sua utilização.

 

OBJETIVO ESPECÍFICO

 

 

Permitir ao aluno o conhecimento básico da utilização das principais máquinas e
implementos agrícolas utilizados na maioria das culturas.

Proporcionar ao acadêmico condições de regular e utilizar de forma adequada as
máquinas e implementos no meio agrícola;
Permitir a compreensão do funcionamento e manutenção, para a adequada utilização
das ferramentas disponíveis e ter condições de adaptar/inovar a utilização destas no
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setor agrícola.

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

 

A disciplina será ministrada por aulas síncronas, sendo 1 hora semanal. A atividade será
dialogada com apoio de material audiovisual utilizando a plataforma Teeams®

As atividades assíncronas ocorrerão por meio de exercícios/estudos dirigidos (sendo 8
horas semanais) disponibilizadas aos alunos por email.

A disciplina terá duração total de 6 semanas, sendo 1 hora de atividades síncronas e 8
horas de atividades assíncronas num total de 9 horas semanais fechando ao final da 6
semana, a carga horária total de 54 horas aula.

A comunicação com a turma será feita via e-mail e grupo no whatshap, nos quais também
será possível contactar o docente para esclarecimento de dúvidas do conteúdo.

A frequência na disciplina será obtida por meio da entrega das atividades nas datas
estabelecidas

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

 

 Estudos dirigidos – valor 0,0-50,0 pontos

Prova escrita – valor 0,0- 50,0 pontos

A média final na disciplina será a somatória simples entre todas as avaliações.
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Professor da Disciplina: Vilson Luís Kunz

Assinatura:

 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:
__________________________________________

 

Assinatura: __________________________________________

 

 

 

 

                              

Documento assinado eletronicamente por VILSON LUIS KUNZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 14/04/2021, às 18:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por LAERCIO AUGUSTO PIVETTA, CHEFE DO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS AGRONOMICAS / SP, em 15/04/2021, às 21:31,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3442803 e
o código CRC C5F8B881.
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