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                                                                                                         Ficha 2 (variável)

         

 Disciplina: Laudos Agronômicos, Avaliações e Perícias Rurais  Código: DCA036

 Natureza: 

 (  X   ) Obrigatória         

 (   ) Optativa

   (   X  ) Semestral                     (     ) Anual                     (     ) Modular

 Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  X   ) Presencial      (     ) Totalmente EAD     (     ) CH em
EAD: Ensino remoto emergencial (ERE)

 CH Total: 18

 CH Semanal: 1 

 

Padrão (PD):
18

 

Laboratório
(LB): Campo (CP): Estágio (ES): Orientada

(OR): 
Prática Específica
(PE): 

Estágio de
Formação
Pedagógica (EFP):

EMENTA 

Perícia; vistorias; avaliações; monitoramento; laudo; parecer técnico; auditoria; arbitragem; divisão de terras; registro de imóveis. Métodos:
avaliação de terra, benfeitorias, culturas, máquinas, implementos e semoventes. Análise de mercado imobiliário e do valor encontrado.
Legislação profissional e perícias judiciais. Laudos de eficiência agronômica em culturas, fertilizantes e fitossanitários. Registro de produtos
agrícolas e avaliação de inovações agronômicas.

                                                                                                              PROGRAMA

1ª SEMANA:

3h atividade assíncrona: 24/05/2021

1 Apresentação da disciplina de Laudos Agronômicos, Avaliações e Perícias Rurais

2 Perícia; vistorias; avaliações; monitoramento

3 Laudo; parecer técnico; auditoria; arbitragem

2ª SEMANA:

3h atividade assíncrona: 31/05/2021

4 Divisão de terras

5 Registro de imóveis

6 Avaliação de terra

3ª SEMANA:

3h atividade assíncrona: 07/06/2021 

7 Avaliação de benfeitorias

8 1° Prova Teórica

9 Avaliação de culturas

4ª SEMANA:
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3h atividade assíncrona: 14/06/2021 

10 Avaliação de máquinas

11 Avaliação de implementos e semoventes

12 Análise de mercado imobiliário e do valor encontrado

5ª SEMANA:

3h atividade assíncrona: 21/06/2021 

13 Legislação profissional e perícias judiciais

14 Laudos de eficiência agronômica em culturas

15 Laudos de eficiência agronômica em fertilizantes

6ª SEMANA:

3h atividade assíncrona: 28/06/2021 

16 Laudos de eficiência agronômica em fitossanitários

17 Registro de produtos agrícolas

18 2° Prova Teórica

OBJETIVO GERAL

Ao fim do programa, o aluno deverá ser capaz de conhecer, compreender e executar: vistorias, perícias, avaliações, arbitramentos, laudos e
pareceres técnicos, com condutas, atitudes e responsabilidade técnica e social, respeitando a fauna e a flora e promovendo a conservação

e/ou recuperação da qualidade do solo, do ar e da água, com uso de tecnologias integradas e sustentáveis do ambiente.

OBJETIVO ESPECÍFICO

1. Dar condições para que os alunos possam identificar e diferenciar as distintas áreas que envolvem a execução de Laudos Agronômicos,
Avaliações e Perícias Rurais;

2. Apresentar ao aluno de Agronomia os métodos estão envolvidos na execução de Laudos Agronômicos, Avaliações e Perícias Rurais
técnicas e habilitar em interpretação de dados.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada de forma assíncrona. As atividades assíncronas ocorrerão por meio de aulas gravadas e disponibilizadas aos
alunos por meio de e-mail e plataforma teams. Estudos dirigidos disponibilizados aos alunos por e-mail, plataforma teams, google Classrom e
facebook. A comunicação com a turma será feita via e-mail e pela plataforma teams, 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 em datas estabelecidas.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

1. 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. Em todas as atividades, para critério de avaliação, serão considerados a qualidade da redação, o domínio do
conteúdo, a compreensão da pergunta e pontualidade de entrega das atividades.

2. O aluno que apresente média final da disciplina 70 ou maior é considerado aprovado. O aluno que apresente média final inferior a 70 e
igual superior a 40 tem direito a exame final. O aluno que apresente ao final média inferior a 40 é considerado reprovado. Para ser
considerado aprovado após a realização da prova final deverá obter média ponderada da média final e nota da prova final igual ou
superior a 50.

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DESLANDES, C. A. Avaliação de imóveis rurais. 1 ed. Viçosa: Aprenda Fácil, 2002. 284 p.

YEE, Z. C. Perícias rurais & florestais - aspectos processuais e casos práticos. 2 ed. Curitiba: Juruá, 2007. 198 p.

MARQUES, B. F. Direito agrário brasileiro. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 288 p.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

SILVA JÚNIOR, D. F. Legislações estaduais (agrotóxicos e afins). 1 ed. Piracicaba: FEALQ, 2006. 408 p.

SILVA, O. F. Direito ambiental e ecologia – aspectos filosóficos contemporâneos. 1 ed. Barueri: Manole, 2003. 152 p.

CREA – PARANA. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. https://www.crea-pr.org.br/ws/

FAO. Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. http://www.fao.org/brasil/pt/

CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO I – Propriedade agrícola e produção [recurso eletrônico] / Alan Malinsk ; [revisão técnica: Julio
Graeff Erpen]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024694
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https://www.crea-pr.org.br/ws/
http://www.fao.org/brasil/pt/
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595024694


CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO II [recurso eletrônico] / Ronei Tiago Stein... [et al.] ; [revisão técnica: Tânia Maria Bayer da
Silva]. – Porto Alegre : SAGAH, 2019. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9786581492748

INTRODUÇÃO À AGRONOMIA E AO AGRONEGÓCIO [recurso eletrônico] / Maria Flávia de Figueiredo Tavares... [et al.] ; [revisão técnica:
Tânia Maria Bayer da Silva]. – Porto Alegre: SAGAH, 2018. https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788595028074

                                *OBS: ao assinalar a opção CH em EAD, indicar a carga horária que será à
distância.

Documento assinado eletronicamente por ROBERTO LUIS PORTZ, PROFESSOR DO
MAGISTERIO SUPERIOR, em 15/04/2021, às 12:27, 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 21:34,
conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 3440267 e
o código CRC 40A99460.
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