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EMENTA 

Introdução ao cultivo de cereais. Agronegócio, ecofisiologia, manejos e tecnologias de produção em grandes culturas: cereais de verão e
outono-inverno. Com foco nas seguintes culturas: milho, trigo, arroz, sorgo, entre outras.

 

                                                                                                              PROGRAMA

Conteúdo Programático das Aulas:

Agronegócio de grandes culturas;

Ecofisiologia e produção de grandes culturas;

Ecofisiologia do milho;

Manejos e tecnologias de produção em milho;

Cultura do trigo;

Culturas do arroz e sorgo;

Tópicos especiais em outros cereais.
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OBJETIVO GERAL

O estudante ao final da disciplina deverá ser capaz de compreender aspectos fitotécnicos gerais e fundamentos em grandes culturas (cereais),
aplicado à produção agrícola sustentável.

OBJETIVO ESPECÍFICO

O estudante fará análises, reflexões e debates sobre o agronegócio, ecofisiologia e as tecnologias de produção, com especial foco em
grandes culturas (cereais). O estudante deverá entender as bases conceituais e tecnológicas dos principais sistemas produtivos (cereais) e a
interface: produção e sustentabilidade.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

As aulas ou encontros serão marcados por exposições dialogadas e/ou metodologias ativas de aprendizado, com abordagem não
necessariamente sequencial de assuntos do programa da disciplina. Serão utilizados eventualmente recursos audiovisuais, casos,
problematizações, atividades em equipe, dinâmicas, práticas e leituras. Atividades remotas, virtuais e a metodologia de “sala de aula
invertida”, serão utilizadas na medida do necessário.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

O sistema de avaliações formais será composto de 03 (três) provas/avaliações com peso um, uma prova escrita (PE) e duas provas orais e/ou
práticas (PO). A média final da disciplina (MFD) antes do exame será de acordo com a equação: MFD = (PE + PO1 + PO2)/3.

O exame final, aproveitamento de conhecimento e adiantamento de conhecimento serão realizados mediante Prova Oral.

Os aparelhos eletrônicos e demais materiais de consulta, quando excepcionalmente permitidos nas avaliações formais, terão uso restrito e
controlado. Qualquer inobservância concernente as normas e orientações indicadas pelo docente, implicará em anulação da prova e demais
procedimentos cabíveis.

Avaliações, segunda chamada, frequência, exame final, aproveitamento de conhecimento e adiantamento de conhecimento atenderão as
normas prescritas em RESOLUÇÃO Nº 37/97-CEPE e orientações que constam no Processo nº 23075.071615/2021-85.
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