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Disciplina: MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA

Código: DCA003

Natureza:
( X ) Obrigatória

( X ) Semestral

( ) Anual

( ) Modular

( ) Optativa

Pré-requisito:
DCA002

Modalidade: ( x ) Presencial
Co-requisito: --- ).............. % EaD*

CH Total: 36

( ) Totalmente EaD

(

OBS: Disciplina ofertada de forma remota.

Padrão Laboratório
CH semanal: (PD): 36 (LB): 0
2

Campo
(CP): 0

Estágio
(ES): 0

Prática
Orientada
Específica (PE):
(OR): 0
0

EMENTA (Unidade Didática)

Ensaios de máquinas agrícolas; desempenho operacional de máquinas agrícolas;
agricultura de precisão, aviação agrícola; dimensionamento de máquinas e implementos.
Máquinas para beneficiamento e classificação de sementes.

PROGRAMA E CRONOGRAMA
Início: 03/06/2021
Término 08/07/2021
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CRONOGRAMA
1ª SEMANA:
Data da atividade Síncrona: 03/06/2021 (9h30). com 1h de vídeo aula. Cinco (5) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.
Conteúdo: Ensaio de máquinas agrícolas: Ensaios de motores, tratores, máquinas de
preparo do solo, semeadura, distribuição de fertilizantes, pulverizadores e colhedoras.

2ª SEMANA:
Data da atividade Síncrona: 10/06/2021 (9h30). com 1h de vídeo aula. Cinco (5) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.
Conteúdo: Agricultura de precisão; Aviação Agrícola.

3ª SEMANA:
Data da atividade Síncrona: 17/06/2021 (9h30). com 1h de vídeo aula. Cinco (5) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.
Conteúdo: Desempenho operacional de máquinas: Uso adequado das máquinas.

4ª SEMANA:
Data da atividade Síncrona: 24/06/2021 (9h30). com 1h de vídeo aula. Cinco (5) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.
Conteúdo: Máquinas para beneficiamento e classificação de sementes.

5ª SEMANA:
Data da atividade Síncrona: 01/07/2021 (9h30). com 1h de vídeo aula. Cinco (5) horas de
atividades/estudo dirigido durante os outros 4 dias restantes da semana.
Conteúdo: Dimensionamento de maquinários e implementos, custos de operação e
manutenção, etc

6ª SEMANA:
Data da atividade Síncrona: 08/07/2021 (9h30). com 1h de vídeo aula. Cinco (5) 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 a implantação e utilização de sistemas
mecanizados na propriedade agrícola.

OBJETIVO ESPECÍFICO

Permitir ao aluno o conhecimento básico da utilização dos principais sistemas
mecanizados da maioria das culturas.
Proporcionar ao acadêmico condições de dimensionar, escolher e utilizar de forma
adequada as máquinas e implementos no meio agrícola;
Permitir a compreensão do funcionamento do sistema produtivo do ponto de vista da
mecanização das atividades agrícolas, para a adequada utilização das ferramentas
disponíveis e ter condições de adaptar/inovar a utilização destas no setor agrícola.
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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 5
horas semanais disponibilizadas aos alunos por email.
A disciplina terá duração total de 6 semanas, fechando ao final, a carga horária total de 36
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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