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APRESENTAÇÃO 

 
 

Trata-se o presente documento do Projeto Pedagógico de criação do curso de 

graduação em Engenharia Agronômica, proposta apresentada pela Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias - UECIA/Escola Agrícola de Jundiaí-

EAJ, cuja estrutura acadêmica foi inicialmente elaborada por comissão designada 

pela Portaria 41/09-EAJ, de 18 de Setembro de 2009, publicada no Boletim de 

Serviço no. 182, em 30 de Setembro de 2009, fls.12, em que foram nomeados os 

professores da UFRN Sérgio Marques Júnior (MAT. 11601991), Emerson Moreira de 

Aguiar (MAT 11495466), Robson Alexsandro de Sousa (MAT 2349435), Gualter 

Guenther Costa da Silva (MAT 1678080), Adriano Henrique do Nascimento Rangel 

(MAT 2313454), Deuzimar Freire Brasil (MAT 400358) e Gerbson Azevedo de 

Mendonça (MAT 2378556) sob a coordenação desse último.  

 A elaboração do projeto segue as instruções do Decreto 5.773, de 9 de Maio 

de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, supervisão e 

avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

seqüenciais no Sistema Federal de Ensino. A estrutura curricular segue a proposta 

de Diretrizes Curriculares para os cursos de Engenharia, da Comissão de 

Especialistas de Ensino de Engenharia – CEEE/CONFEA corroborada pela 

Resolução Nº 1, de 2 de Fevereiro de 2006 que Institui as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para o curso de graduação em Engenharia Agronômica ou Agronomia. 

 A composição do projeto está baseada na orientação normalmente utilizada 

para tal efeito, consubstanciando-se o projeto com seus objetivos, justificativa e 

linhas gerais da estrutura curricular adotada. Segue ainda, de forma detalhada, a 

estrutura curricular proposta pela Comissão para efeito do projeto, incluindo 

componentes curriculares alocados por semestres e ementário. A estrutura 

acadêmica é baseada nos projetos de criação dos cursos de Engenharia do Centro 

de Tecnologia da UFRN. 
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1. Histórico 
 

 A proposta de criação do curso de Engenharia Agronômica tem como base a 

expectativa de estruturação e expansão da Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias, uma fusão da Escola Agrícola de Jundiaí com o Departamento de 

Agropecuária da UFRN. 

A Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ - é uma unidade suplementar da UFRN, 

conforme definição do seu Estatuto Constitutivo, estando vinculada diretamente ao 

Gabinete da Reitoria. Criada como “Escola Prática de Agricultura” pela Lei Estadual 

nº 202, de 07 de Dezembro de 1949, mediante convênio firmado entre o Estado do 

Rio Grande do Norte e o Ministério da Agricultura, foi transformada em Escola 

Agrotécnica de Jundiaí em 09 de abril de 1954, ficando subordinada à Diretoria de 

Ensino Agrícola e Veterinário deste Ministério. Por força do Decreto nº 61.162 de 16 

de agosto de 1967 foi incorporada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

passando posteriormente à denominação de Colégio Agrícola de Jundiaí – CAJ. A 

transferência da Escola para a UFRN visava, entre outros objetivos, a implantação do 

curso de agronomia em sua base física, o que não veio a acontecer. Com a 

Resolução nº 007/2002-CONSUNI, de 16 de agosto de 2002, que aprovou 

modificações e alterações no Regimento Geral da UFRN, a Unidade, recebeu a atual 

denominação de Escola Agrícola de Jundiaí – EAJ.  

O Departamento de Agropecuária é uma unidade acadêmica componente do 

Centro de Tecnologia, sendo responsável pelas atividades acadêmicas da fase 

profissionalizante do curso de Zootecnia e de Engenharia Florestal e a Pós-

graduação (mestrado) em Produção Animal. Entretanto, todos os cursos técnicos, de 

graduação e pós-graduação estão hoje inseridos na Unidade Acadêmica em Ciências 

Agrárias, com um corpo composto por 88 docentes e 953 alunos, sendo 526 

discentes dos cursos técnicos, 391 dos cursos de graduação e 36 do curso de pós-

graduação. O curso de Zootecnia foi reconhecido através da Portaria no. 1413, de 27 

de setembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União em 28 de setembro 

de1993. Foi criado com o objetivo de formar profissionais de nível superior para a 
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geração de tecnologias e produtos de origem animal. Nesta tônica, montou-se uma 

estrutura curricular ampla visando a consolidação do curso de graduação em 

Zootecnia, articulada com atividades de pesquisa, em que vários trabalhos 

conduzidos pelos docentes do Departamento encontram-se publicados e outros em 

andamento.  

A questão da produção animal sempre foi colocada como o objetivo principal 

dos profissionais de Zootecnia, objetivo esse bem claro nas propostas curriculares 

elaboradas pelo Departamento. Além das atividades didáticas e de pesquisa 

normalmente realizadas, o Departamento de Agropecuária vem também dando 

ênfase aos cursos de extensão onde, com periodicidade semestral, são oferecidos 

cursos de atualização em manejo e nutrição de diversas espécies animais, além do 

manejo de pastagens. Dentre esses cursos, destacam-se o de Inseminação Artificial 

em Bovinos Leiteiros e de Forragicultura, sempre procurados com grande interesse 

por profissionais criadores e pela comunidade em geral.  

A Escola Agrícola de Jundiaí, por sua vez, oferta o ensino técnico para 

formação de profissionais de nível médio nas seguintes modalidades: agropecuária, 

pecuária, agricultura, aqüicultura, agroindústria e informática, além do ensino médio. 

Recentemente, como resultado de análises do contexto histórico atual, pelo seu 

corpo docente, possibilitadas pela recente reforma do ensino tecnológico, que 

ocorreu após a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 

9.394/1996 – Lei Darcy Ribeiro), buscaram-se, na EAJ, os caminhos da 

democratização do processo de ensino-aprendizagem, com a expansão e oferta de 

vagas a uma clientela relegada a um segundo plano pelo sistema educacional. 

Passou-se a ofertar a profissionalização de técnico de nível médio a trabalhadores 

rurais e de assentamentos rurais, bem como a seus dependentes que já possuíssem 

o ensino médio completo. Essa oportunidade de formação profissional proporcionada 

a tal clientela se deu através de entrada diferenciada nos cursos da área agrícola 

existentes na EAJ, especialmente mediante convênios com entidades de classes. 

Entretanto, as transformações introduzidas através de novos conceitos, tais 

como, Desenvolvimento Sustentável, globalização, qualidade total, que ocorrem ao 
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nível mundial, exigem uma nova postura profissional em todos os setores do 

Agronegócio. Tradicionalmente, a importância da Agricultura Brasileira fez com que 

tudo o que se referisse à organização sócio-econômica, técnica e espacial da 

produção agropecuária devessem ser consideradas como de importância estratégica 

e vital para o País, principalmente levando-se em consideração os impactos que a 

atividade agrícola voltada para a produção industrial possa acarretar ao meio 

ambiente. As exigências de consolidação e reprodução em larga escala de um 

modelo agroindustrial forçaram, ao longo do tempo, a uma drástica reestruturação 

dos setores de produção de insumos e transformação industrial, das instituições e 

dos mecanismos de financiamento e crédito, dos circuitos da comercialização, da 

estrutura dos mercados, bem como de instrumentos de intervenção como leis, 

regulamentos e programas institucionais. Mudanças adaptativas também atingiram as 

instituições de ensino agrário, com vista à formação de novos profissionais mais 

adaptados ao paradigma do desenvolvimento sustentável e agroenergia, requerendo 

então respostas imediatas às demandas tecnológicas. 

Nessa percepção, o modelo de formação do profissional que atua nesse ramo 

da atividade deve apresentar uma visão mais abrangente, sistêmica, cujo emprego 

necessariamente implique em uma nova abordagem de formação, em um contexto 

não somente multidisciplinar, como normalmente são tratados os cursos tradicionais 

de graduação nas Universidades, mas principalmente interdisciplinar. A adoção de 

uma abordagem interdisciplinar implica em uma formação mais generalista, seja na 

atividade de controle de qualidade da produção animal e vegetal, planejamento, 

gerenciamento de sistemas agroenergéticos no meio rural, domínio do 

processamento e tecnologia, e ainda, conhecimento das diversas cadeias produtivas 

agroindustriais, quanto ao aspecto de comercialização, avaliação do potencial 

mercadológico, legislação e análise executiva do potencial exportado. 

Tanto o Departamento de Agropecuária quanto a Escola Agrícola de Jundiaí 

têm se sensibilizado para essa questão. É nítido que, nos últimos anos, faz parte de 

seus planejamentos estratégicos implementar atividades que possam levá-lo à se 

consolidar como uma unidade acadêmica, cujos profissionais formados, estejam 

sintonizados com a nova realidade de mercado de trabalho. Assim como a UFRN e o 
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Centro de Tecnologia, tanto o Departamento de Agropecuária quanto a Escola 

Agrícola de Jundiaí necessitam aumentar sua produtividade, prioritariamente na 

oferta de novos cursos de graduação, respondendo de forma positiva à necessidade 

de cumprir sua função social. 

 É nesse contexto que se idealizou a criação do curso de Engenharia 

Agronômica, alicerçado pela alta relevância que o tema tem para o desenvolvimento 

sócio-econômico do Nordeste Brasileiro, além da necessidade de uma nova 

abordagem para se enquadrar nos conceitos dos modernos paradigmas do 

desenvolvimento auto-sustentável, inserindo-se de forma mais objetiva no tratamento 

de questões sociais, principalmente no semi-árido nordestino, com reflexos 

qualitativos para a região, onde se destaca a falta de pessoal qualificado para 

desenvolver tecnologias, formar recursos humanos capazes de absorver estas 

tecnologias e aplicá-las no setor produtivo, entre outras atividades. 

 Existe uma demanda no país cada vez maior por pessoal qualificado e tanto os 

profissionais quanto o mercado, não têm se contentado com a formação acadêmica 

mínima. Dada a experiência do grupo de professores do Departamento de 

Agropecuária e da Escola Agrícola de Jundiaí no estudo de problemas agrários 

regionais, a criação do curso de Engenharia Agronômica será um grande impulso 

para o desenvolvimento do semi-árido, seja quantitativa ou qualitativamente, no que 

se refere ao desenvolvimento do Agronegócio no Estado.  

Na composição formada pelo Departamento de Agropecuária com a Escola 

Agrícola de Jundiaí, criando-se a Unidade Acadêmica Especializada em Ciências 

Agrárias, ficou nítida a competência e experiência requerida para a formação do 

profissional em Engenharia Agronômica. Destaca-se que os profissionais agregados 

com a criação da Unidade têm competências na área de gestão da produção 

agroindustrial, desde o projeto de sistemas de produção e controle operacional de 

componentes de produção, bem como o desenvolvimento de estratégias de 

manufaturas ou estratégias de produção, tendo como foco as alternativas de 

sistemas produtivos e as vantagens da competição associada. Também se destaca a 

competência instalada na Escola Agrícola de Jundiaí, referente ao desenvolvimento 

tecnológico do setor de produção de alimentos, que atende à exigências técnico-
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científicas do complexo agroalimentar, enfocando um conhecimento básico da 

matéria-prima, dos processos e operação que servem à transformação e 

conservação do produto alimentício. 

Essa integração garante ao curso de Engenharia Agronômica a prática da 

interdisciplinaridade, base de um pensamento contemporâneo exigido no meio 

acadêmico. E foi baseado nesse contexto que a comissão designada pela Portaria 

41/09-EAJ, de 18 de Setembro de 2009, em que foram nomeados os professores 

Sérgio Marques Júnior (MAT 11601991), Emerson Moreira de Aguiar (MAT 

11495466), Robson Alexandro de Sousa (MAT 2349435), Gualter Guenther Costa da 

Silva (MAT 1678080), Adriano Henrique do Nascimento Rangel (MAT 2313454), 

Deuzimar Freire Brasil (MAT 400358) e Gerbson Azevedo de Mendonça (MAT 

2378556) sob a coordenação desse último, idealizou a criação do curso de 

Engenharia Agronômica, cujos objetivos, justificativas e estrutura curricular são 

apresentados à seguir. 

  

2.   Diagnóstico da Área de Conhecimento 

Articular a produção agropecuária com os complexos agroindustriais de 

produção de insumos e de transformação industrial no plano nacional ou 

internacional foi uma das metas do setor produtivo a partir dos anos 60 e 70, estando 

associado essencialmente às rápidas transformações ocorridas na organização 

física, técnica e sócio-econômica do espaço rural, transformações essas conhecidas 

como “Modernização da Agricultura”. 

 Nesse aspecto, a implementação de complexos agroindustriais tem gerado a 

integração de diversos setores, propiciando uma total articulação entre os 

participantes e aproximando as relações empresariais com vistas a agilizar e facilitar 

a realização de agronegócios. Para o norte e nordeste brasileiro, tal implementação 

significa um pólo de desenvolvimento tanto econômico quanto, e principalmente, 

social.  

  Como destaca Neves (2002), o novo cenário mundial, juntamente com as 

mudanças internas que vêm ocorrendo no setor agrícola, como a abertura comercial 

e a estabilização da economia estão propiciando um forte crescimento do 
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agronegócio. De acordo com dados do CEPEA (2008), o agronegócio constitui-se 

basicamente da soma das operações de produção e distribuição de suprimentos 

agrícolas, processamentos e distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a 

partir deles, respondendo por 26,46% do PIB nacional, além de ser um dos principais 

setores brasileiros com elevado potencial para investimentos. Além disso, o setor 

gera 37% de todos os empregos do país, o que representa 30% da população 

economicamente ativa (MAPA, 2007). 

 Neste contexto, alguns setores destacam-se em âmbito nacional tendo 

significativa representatividade para a região nordeste, cujas considerações são 

apresentadas a seguir:  

 

2.1. Agronomia  

No Brasil, fatores como a grande extensão territorial, diversificação edafo-

climática e disponibilidade hídrica, são características ambientais existentes e que 

tornam o país um dos mais favoráveis ao desenvolvimento da fruticultura e do 

agronegócio. Em função de tais características, o Brasil é considerado um dos 

grandes produtores de grãos e o terceiro maior produtor mundial de frutas frescas do 

mundo, com um PIB agrícola da ordem de 11 bilhões de dólares, gerando 4 milhões 

de empregos diretos, só na fruticultura (BRASIL SECEX/MDIC, 2005). 

Em relação à Região Nordeste, Oliveira et. al. (2005) destacam que a 

fruticultura vem substituindo as atividades agrícolas tradicionais no sertão, como 

cultivo de feijão, algodão e milho. Segundo os autores, a razão para isto é que a 

produção de frutos remunera melhor, trazendo maiores chances de crescimento para 

os produtores, sendo atualmente uma das atividades que mais gera emprego e que 

mais contribui com o superávit da balança comercial no Brasil. A atividade se destaca 

na região com culturas como manga, caju, uva, mamão e melão. Esta última, 

segundo Souza Neto et al. (2003), tem 90% da sua produção nacional nos estados 

nordestinos, cabendo ao Rio Grande do Norte um montante na ordem de 63%. No 

ano de 2005, somente no primeiro trimestre, verificou-se um montante financeiro 

obtido na ordem de US$ 20.368.765, equivalentes a 20% das exportações nacionais 

de frutas.  
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Apesar do sucesso desta atividade na região, a comercialização do fruto 

ressente-se de uma melhor organização, especialmente no que se refere aos 

pequenos e médios produtores, que normalmente vendem sua produção para 

empresas âncoras que intermediam a exportação. 

Outra cultura de destaque no agronegócio brasileiro e no Rio Grande do Norte 

é o coqueiro (Cocus nucifera L.) considerada uma das principais oleaginosas do 

mundo. A cultura do coqueiro constitui-se numa atividade econômica difundida em 

torno de 90 países (BESERRA, 2008). No Brasil, a produção e a área colhida de coco 

apresentaram estabilidade considerável entre os anos de 2004 e 2008. Enquanto em 

2004 a produção foi de 2.078.226 bilhões de frutos em uma área colhida de 285.243 

milhões de hectares, em 2008 a produção alcançou a marca de 1.818.621 bilhões de 

frutos em uma área colhida de 271 mil hectares (AGRIANUAL, 2009). Segundo o 

Instituto Brasileiro de Frutas (IBRAF, 2008), as exportações do coco-da-baía tiveram 

um acréscimo de 21,54% no seu volume, se comparado a 2007, demonstrando a 

forte tendência de crescimento dessa atividade no agronegócio nacional. 

A participação das regiões brasileiras na produção de coco, no ano de 2007, 

revelou que o Nordeste produziu 65% da produção total, seguido pelo Sudeste com 

17%, Norte com 15% - sendo essa produção representada apenas pelo Estado do 

Pará, apresentando ainda a região Centro-Oeste com 3% e região sul com menos de 

1% da produção nacional. A área colhida foi distribuída em 81% para o Nordeste, 

10% para o Norte, 8% para o Sudeste, 1% para a região Centro-Oeste e menos de 

1% para a região Sul do país (IBGE, 2008). 

A importância do agronegócio do frutas é notória para a economia brasileira, 

especialmente para o Nordeste, onde se encontram grande parte da produção 

nacional (FONTENELE, 2005). Essa região é responsável pela distribuição de coco 

verde, melão, manga, uva e seus produtos derivados para todo o país (MOURA et al., 

2008). 

O Estado do Rio Grande do Norte apresenta significativas oportunidades de 

negócios com fruticultura. Em 2007, produziu 61.003 mil frutos colocando-se entre os 

dez maiores Estados produtores de coco do país - 3 % da produção nacional - e 
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sexto maior produtor de coco da região nordeste, com 5% da produção regional 

(IBGE, 2008).  

No Rio Grande do Norte, a história da produção de frutas tropicais está 

diretamente relacionada com o desenvolvimento da agricultura irrigada na região que 

se constitui hoje no pólo de fruticultura do Estado. Nos anos 80, mesmo com a “crise 

econômica que atingiu o país, o Estado, aproveitando suas potencialidades internas 

como os solos férteis e a água de boa qualidade nos vales dos rios Piranhas/Açu e 

Apodi/Mossoró, passou a desenvolver a fruticultura irrigada, com produção voltada 

para o mercado externo” (RN,1997:18).  

Atualmente, o principal produto cultivado pela fruticultura no Estado é o melão, 

responsável por cerca de 90% da produção nacional exportada. De um diversificado 

leque de frutas produzidas. Além do melão ainda têm mercado garantido no exterior, 

entre outras: a manga, a banana, o abacaxi e o mamão.  

A área física da produção de fruticultura irrigada no Estado está distribuída nos 

municípios em torno de Mossoró e Açu, formando duas subzonas distintas: uma 

polarizada pela cidade de Mossoró, a subzona de Mossoró, que inclui os municípios 

produtores de frutas tropicais de Mossoró, Apodi, Baraúnas, Gov. Dix-Sept Rosado, 

Tibau, Grossos, Areia Branca, Upanema e Caraúbas; o município de Açu polariza a 

outra subzona, a subzona do Açu, composta pelos municípios de Açu, Ipanguaçu, 

Carnaubais, Alto Rodrigues e Afonso Bezerra. 

A irrigação na zona do Açu, enquanto uma atividade econômica realizada em 

moldes especificamente ao setor privado, veio acontecer no início dos anos oitenta 

quando foram concretizadas as pretensões governamentais de implantação do 

“Projeto Baixo-Açu”, explicitadas pelo início das desapropriações e das obras de 

construção da barragem Armando Ribeiro Gonçalves. Com a conclusão das obras 

desta barragem em maio de 1983, desencadeou-se um forte interesse em relação à 

região, por grandes grupos empresariais nacionais, atraídos pela potencializarão das 

possibilidades de irrigação no Vale, por ser um trecho considerável e perceberem, 

assim, que é assegurada e em condições bastante favorável a infra-estrutura 

necessária à instalação de seus empreendimentos (SILVA, 1993).  
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 2.2. Agroenergia e Gestão Agroindustrial 

De acordo com Mussa (2003), a demanda de energia no mundo sinaliza 

aumento de 1,7% ao ano, de 2000 a 2030, quando alcançará o consumo de 15,3 

bilhões tep (toneladas equivalentes de petróleo) por ano,, de acordo com o cenário 

traçado pelo Instituto Internacional de Economia. Se a matriz energética mundial não 

for alterada, os combustíveis fósseis responderão por 90% desse aumento. No 

entanto, as reservas mundiais comprovadas de petróleo somam 1,137 trilhão de 

barris, 78% dos quais no subsolo dos países da Opep, volume que permite suprir a 

demanda mundial por cerca de 40 anos, mantido o atual nível de consumo.  É 

evidente que tanto as reservas quanto o consumo incrementarão, mas se prevê que 

as reservas crescerão menos ao longo desse período. 

Nesse contexto, o Brasil tem uma série de vantagens que o qualificam a liderar 

a agricultura de energia (agroenergia) e o mercado da bioenergia (biomercado) em 

escala mundial. A primeira é a possibilidade de dedicar novas terras à agricultura de 

energia, sem necessidade de reduzir a área utilizada na agricultura de alimentos, e 

com impactos ambientais circunscritos ao socialmente aceito. Além disso, em muitas 

áreas do País, é possível fazer múltiplos cultivos sem irrigação, em um ano. Com 

irrigação, essa possibilidade amplia-se muito. Por situar-se, predominantemente, nas 

faixas tropical e subtropical, o Brasil recebe durante todo o ano intensa radiação 

solar, que é base da produção de bioenergia. Além disso, o País tem ampla 

diversidade de clima e exuberância de biodiversidade, além de possuir um quarto das 

reservas de água doce. 

É necessário salientar o Brasil assumiu, com sucesso, a liderança mundial na 

geração e na implantação de moderna tecnologia de agricultura tropical e possui 

pujante agroindústria. Destaca-se a cadeia produtiva do etanol, reconhecida como a 

mais eficiente do mundo. Finalmente, o mercado consumidor tem tamanho suficiente 

para permitir ganhos de escala que reforçam a competitividade do negócio da 

bioenergia em sua escalada rumo ao biomercado mundial. 

 Baseando-se nestas perspectivas, foi idealizado o Plano Nacional de 

Agroenergia 2006-2011 (Brasil, 2006), cujo objetivo principal é organizar e 
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desenvolver proposta de pesquisa, desenvolvimento, inovação e transferência de 

tecnologia para garantir sustentabilidade e competitividade às cadeias de 

agroenergia. O plano estabelece arranjos institucionais para estruturar a pesquisa, o 

consórcio de agroenergia e a criação da Unidade Embrapa Agroenergia, assim como 

indica ações de governo no mercado internacional de biocombustíveis e em outras 

esferas. 

 Em curto prazo, uma das forças propulsoras da demanda por agroenergia será 

a pressão ambiental pela substituição de combustíveis fósseis. A concentração de 

gás carbônico na atmosfera aumentou 31% nos últimos 250 anos. A queima de 

combustíveis fósseis e a produção de cimento são responsáveis por 75% da emissão 

desse gás.  

 Segundo o Balanço Energético Nacional, de 2003, BRASIL (2004), a 

participação da biomassa na matriz energética brasileira é de 27%. A partir do 

bagaço de cana-de-açúcar, 12,6%; da utilização de lenha de carvão vegetal, 11,9%; 

e de outras fontes, 2,5%. É fato que o processamento da cana-de-açúcar demanda 

muita energia térmica, mecânica e elétrica. No entanto, após a extração do caldo, é 

possível queimar o bagaço da cana em caldeiras, produzindo vapor, que é utilizado 

para obter essas três fontes de energia. 

Afora o bagaço, restam ainda a palhada e os ponteiros, que representam 

outros 55% da energia acumulada no canavial. Esse percentual – a maior parte 

deixado no campo – pode representar até 30% da biomassa total da cana. Seu poder 

calorífico superior é da ordem de 15 GJ/t, e o inferior, de cerca de 13  GJ/t. Todo 

esse potencial, que pode mais do que dobrar a quantidade de energia que se obtém 

da cana, é muito pouco aproveitado. Na maioria dos casos, é queimado no campo. 

Inicialmente, o bagaço – 25% a 30% do peso da cana processada – era utilizado nas 

usinas como substituto da lenha para geração de calor. Mais recentemente vem 

sendo utilizado para gerar vapor, com flexibilidade para ser transformado em outras 

formas de energia, como calor, eletricidade ou tração mecânica. O aumento do custo 

da energia elétrica e do petróleo tornou atraente a utilização do bagaço para a 

cogeração. 
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 Uma questão que se coloca no uso da agroenergia refere-se à sua viabilidade 

econômica. As fontes renováveis têm potencial técnico para atender a grande parte 

do acréscimo da demanda de energia do mundo, independentemente da sua 

finalidade (eletricidade, aquecimento ou transporte). No entanto, a viabilidade 

econômica, a sustentabilidade de cada fonte e a disponibilidade de recursos 

renováveis para a geração dessa energia são variáveis de uma região para outra. A 

principal discrepância, ocorre na biomassa, em que poucos países, entre eles o 

Brasil, têm condições de ampliar a área de agricultura energética sem competir com 

outros usos da terra, como para alimentação, lazer, moradia, vias de transporte, 

reservas de proteção ambiental, etc.  

No caso do Biodiesel, IICA (2007) informa que para aumentar sua 

competitividade, os custos de produção do produto podem ser minimizados através 

da venda dos co-produtos gerados durante o processo de transesterificação, tais 

como a glicerina, adubo e ração protéica vegetal. No caso da glicerina, a receita 

gerada pode reduzir o custo final do biodiesel em 5 

a 10 centavos de dólar por litro. Porém, o excesso de oferta gerado pela produção 

em grande escala do biodiesel pode causar queda em sua cotação internacional, 

atualmente em torno de US$ 500 a US$ 1000 por tonelada. 

A viabilidade econômica da bioenergia passa, necessariamente, pela avaliação 

de seu custo em relação ao preço do petróleo. Tendo como base o ano de 2006, ano 

no qual foi idealizado o Plano Nacional de Bioenergia, o nivelamento entre o preço do 

álcool e o da gasolina (sem tributação) ocorria quando a cotação do barril de petróleo 

oscilava entre US$ 30,00 e US$ 35,00. Por ser tecnologia ainda imatura, estima-se 

que a relação de paridade só se dê com o barril a US$ 60,00 para o caso do 

biodiesel, porém com tendência de queda acentuada nos próximos anos. As 

condições econômicas estão postas para que o agronegócio brasileiro incorpore o 

biodiesel como um de seus componentes de maior importância, somando-se ao 

etanol e às demais formas de agroenergia. As pressões sociais (emprego, renda, 

fluxos migratórios) e ambientais (mudanças climáticas, poluição) reforçam e 

consolidam essa postura, além de antecipar cronogramas (BRASIL, 2006). 
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2.3. Pesquisa e Extensão Rural 

 Em termos de pesquisa e extensão rural, observa-se a atuação de diversos 

órgãos governamentais na área do agronegócio. Como exemplo, o Banco do 

Nordeste apresenta o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Agroindústria do 

Nordeste (AGRIN) cujo objetivo básico é a implantação, ampliação, modernização e 

relocalização com modernização de unidades agroindustriais1. Esse programa 

destina-se essencialmente para pessoas físicas e jurídicas, cooperativas e 

associações de produtores, que desenvolvam ou pretendam desenvolver atividades 

de transformação ou beneficiamento de matéria-prima agropecuária na área de 

atuação da SUDENE (excluindo-se as que se dediquem às atividades sucro-

alcooleiras). 

São tidas como finalidades do financiamento: 

- Gastos com construção e ampliação de benfeitorias e instalações, incluindo o 

material; 

- Aquisição de máquinas e equipamentos novos, nacionais e importados, associados 

a outros investimentos; 

- Importação de máquinas e equipamentos, considerando o custo do bem após a 

internalização 

- Aquisição isolada de matérias-primas e insumos por pequenas e microempresas; 

- Aquisição de veículos utilitários novos nacionais, com capacidade mínima de tração 

de 2 toneladas associados a outros investimentos; 

- Gastos em conservação de energia; 

- Despesas de implantação; 

- Financiamento de capital de giro permanente associado ao investimento fixo 

projetado financiável; 

- Financiamento às indústrias, usinas, cooperativas e outras empresas beneficiadoras 

para aquisição, diretamente de produtores financiados pelo Banco conforme 

protocolos de intenção que este tenha firmado, da produção agropecuária para fins 

de industrialização ou beneficiamento; 

                                                 
1
  http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/Programas_FNE/gerados/agrin.asp. Acesso em 

10 de janeiro de 2010 

http://www.bnb.gov.br/content/aplicacao/Produtos_e_Servicos/Programas_FNE/gerados/agrin.asp
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- Financiamento isolado para integralização de cotas-partes para agroindústrias 

pertencente a cooperativas do Grupo I; 

- Serviços de elaboração de projetos e de assessoria empresarial e técnica, 

compreendendo estudos para planejamento, viabilidade e anteprojeto básico. 

No setor acadêmico, detecta-se o interesse de diversos pesquisadores pelos 

problemas do Agronegócio. Dentre eles, destaca-se o Grupo de Pesquisa em 

Informática Aplicada à Agricultura, Agroindústria e Meio Ambiente da Universidade 

Federal de Viçosa. A pesquisa na área de informática aplicada na Universidade 

Federal de Viçosa é caracterizada pela interdisciplinaridade. Professores dos 

Departamentos dos Centros de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e da Saúde, 

Ciências Exatas e Tecnológicas e Ciências Humanas e Sociais atuam em conjunto, 

elaborando sistemas e soluções capazes de contribuir para o desenvolvimento do 

chamado “Agribusiness Brasileiro”  e para a melhoria da gestão ambiental no país.  

     A instituição tem uma reconhecida tradição de excelência no desenvolvimento 

de tecnologias para o setor agropecuário. Seu corpo docente apresenta um dos mais 

altos índices de qualificação dentre as instituições de ensino superior do país, sendo 

que 99,9% dos professores trabalham em regime de dedicação exclusiva. Todos os 

programas de pós-graduação têm conceito A ou B da CAPES. 

      A infra-estrutura de apoio na área de informática foi beneficiada com 

investimentos da ordem de US$ 3 milhões, que possibilitaram equipar os laboratórios 

e a instalar uma rede de fibra ótica interligando todo o Campus. Os pesquisadores 

que atuam nesta área na UFV têm alguns de seus grupos caracterizados no Diretório 

dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Alguns dos sistemas desenvolvidos na UFV e 

algumas áreas de atuação destes grupos de pesquisa são apresentados: 

-     SISTSAN - Sistema especialista para higiene e sanificação em laticínios 

-     SAEG- Sistema para análises estatísticas 

-     PROGRESSA - Acompanhamento de doenças de plantas 

-     PROLIN- Sistema de programação linear 

-  SOLAR - Sistema inteligente de apoio à decisão para o planejamento de 

propriedades agrícolas (Parceria com  a ELEKEIROZ S.A.)  
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- SIMULAÇÃO DE SECAGEM - Programa didático sobre secagem e 

armazenamento de grãos entre outros. 

 

No setor de pesquisa, destaca-se também a EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS, o Centro de Pesquisa em Tecnologia de Alimentos da EMBRAPA. 

Desde 1973, a instituição executa trabalhos de pesquisa e extensão para o 

desenvolvimento tecnológico da indústria de alimentos do Brasil. Qualidade dos 

produtos, eficiência dos processos e conhecimento do consumidor é tida como a 

prioridade da instituição.  

 A parceria da indústria de alimentos com a EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE 

ALIMENTOS é uma parceria com a tecnologia. A instituição pesquisa e desenvolve 

soluções para os problemas tecnológicos da indústria de alimentos do Brasil, 

buscando integração da agricultura e da agroindústria, principalmente nas seguintes 

áreas: 

-   Produtividade e qualidade da Agroindústria;  

-   Redução de perdas e desperdícios;  

-   Segurança do consumidor;  

 -   Minimização de impactos ambientais;  

 -  Projetos de novos produtos e processos.  

Qualidade tecnológica das matérias-primas, tecnologia de pós-colheita, 

processos biotecnológicos, engenharia de alimentos, análise sensorial e instrumental, 

processos de secagem, extrusão termoplástica, também são atividades 

desenvolvidas pela instituição. 

A instituição realiza atividades de extensão, principalmente no apoio 

tecnológico para a micro, a pequena e a média empresa que busquem a 

modernização: 

- Treinamento em processamento, higiene e sanitização;  

- Consultoria e assistência tecnológica na produção, no desenvolvimento e  

aperfeiçoamento de produtos;  

- Apoio tecnológico aos projetos públicos de desenvolvimento agroindustrial;  

- Informação tecnológica e atendimento de consultas rápidas.  
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O Serviço de Extensão da EMBRAPA Agroindústria de Alimentos oferece 

atendimento e solução rápida, moldada a cada necessidade, para os problemas de 

tecnologia e qualidade das pequenas empresas.  

Outro segmento que se destaca no setor de pesquisa é a EMBRAPA – 

Agroindustria Tropical. O Centro Nacional de Pesquisa de Agroindústria Tropical - 

CNPAT, com sede em Fortaleza-CE, é uma unidade da Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA, criada em 1993, visando a interação da 

agricultura com a indústria. Seus trabalhos vêm sendo desenvolvidos dentro de um 

enfoque de demandas, priorizando produtos cujos resultados de pesquisa possam 

ser imediatamente incorporados ao sistema produtivo.  

      Além de caju, outros produtos agroindustriais tropicais a exemplo das 

frutíferas, condimentos naturais, oleaginosas e plantas medicinais, compõem o 

elenco das demandas do CNPAT. A importância dessas espécies deve-se às 

possibilidades de consumo "in natura" e de aproveitamento na indústria em face das 

potencialidades nutricionais e aceitação de mercado. 

 A missão da unidade é dada pela prioridade em gerar, promover e difundir 

conhecimentos científicos e tecnológicos para o desenvolvimento sustentado da 

agroindústria tropical. Entre seus objetivos, destaca-se a busca de implantar uma 

estrutura organizacional e funcional moderna, visando gerar e adaptar tecnologias e 

processos, que contribuam para o aperfeiçoamento da agroindústria tropical através 

da utilização de novas técnicas de pesquisa e desenvolvimento, objetivando elevar 

sua competitividade no mercado interno e externo. 

 Entre os projetos de pesquisa na área da Agroindústria, destacam-se: 

- Banco de dados e estações climatológicas no suporte a pesquisa e ao 

desenvolvimento da agropecuária no Ceará. 

 -  Banco ativo de germoplasma de espécies de interesse agroindustrial para o 

Nordeste. 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de produção em áreas irrigadas 

para fruteiras de interesse agroindustrial. 
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- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de produção sustentados de 

cajueiro e outras fruteiras de interesse agroindustrial para a região litorânea do 

Nordeste brasileiro. 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para sistemas de produção 

sustentados de cajueiro na região do semi-árido. 

- Desenvolvimento e aperfeiçoamento de tecnologias para o aproveitamento industrial 

de caju e acerola 

- Difusão e transferência de tecnologias agroindustriais. 

   

Criação da EMBRAPA AGROENERGIA 
 

Com a criação da EMBRAPA – Agroenergia, cuja sede seria no Rio Grande do 

Norte, mas foi transferida para o Distrito Federal, ficou Alagoas e o Estado Potiguar 

como únicos Estados da Federação sem um centro de pesquisas da EMBRAPA. A 

Unidade Acadêmica em Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí, está juntando 

esforços e formando parcerias com o referido Centro de Pesquisa para a criação e 

funcionamento de um Escritório de Pesquisa em Agroenergia da EMBRAPA, aqui no 

Rio Grande do Norte, de preferência nos campi da UFRN. Este escritório será um 

início de um futuro Centro de Pesquisas e uma valiosa parceria para o curso de 

agronomia que ora se propõe. Atualmente, pesquisadores de EMBRAPA lotados na 

EMPARN (Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte) tem 

importantes ligações com a Unidade Acadêmica no seu curso de pós-graduação e 

em diversos projetos de pesquisa elaborados e executados em conjunto com 

professores do curso de Zootecnia desta UFRN. Pretende-se estreitar os laços 

acadêmicos também com a Universidade Federal de Viçosa – UFV, importante centro 

de pesquisa e ensino na área de Agroenergia. O professor Dr. Alexandre Santos 

Pimenta, ex-professor da UFV, agora professor da UFRN (Curso de Engenharia 

Florestal) está sendo um dos responsáveis por esta aproximação das duas 

Universidades. 

De acordo com BRASIL (2006), a execução do Plano Nacional de Agroenergia 

pressupõe uma equipe técnica multidisciplinar organizada em forma de redes 

científicas, parcerias organizacionais e estratégicas, a que se somam a mobilização 



 22 

de competências, o empreendedorismo, o treinamento e a garantia de fontes de 

financiamento. Sob o aspecto temporal, o programa de PD&I e TT tem que 

contemplar metas de curto, médio e longo prazos. No tocante à dimensão geográfica, 

atentará para tecnologia adequada aos diferentes ecossistemas e ambientes. A 

interface ambiental das tecnologias a serem desenvolvidas deverá estar em 

consonância com os quesitos de proteção ou redução de danos ambientais. Do ponto 

de vista social, o programa levará em consideração a necessidade de ampliar as 

oportunidades de emprego e renda e melhorar a sua distribuição. Na dimensão 

disciplinar, o programa cuidará da cadeia produtiva integrada, buscando desenvolver 

a tecnologia agronômica, a dos processos de transformação e de comercialização, 

bem como para os co-produtos, subprodutos, dejetos e resíduos agrícolas ou 

agroindustriais, em conformidade com as normas e os regulamentos. 

Nas condições atuais da economia, do agronegócio brasileiro e do “estado da 

arte” do conhecimento e das possibilidades de produção de energia provenientes de 

fontes renováveis de biomassa, é imprescindível que se fortaleça e se consolide o 

componente de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Plano Nacional de 

Agroenergia, para examinar e viabilizar as alternativas que se abrem com a 

implementação desse Plano. 

Essas características do Programa Nacional de Agroenergia conferem à 

Embrapa um papel proeminente, como uma instituição que mantém redes de 

pesquisa em todo o território nacional, e também por intermédio do Laboratório no 

Exterior (Labex), além de programas de cooperação com vários países desenvolvidos 

e em desenvolvimento. Dessa forma, a Embrapa criará uma unidade descentralizada 

de pesquisa, voltada para temas e assuntos da agroenergia que sejam o elo central, 

em âmbito nacional, do Sistema de Pesquisa em Agroenergia, componente 

fundamental do Plano Nacional de Agroenergia. Na execução desse Plano, a 

Embrapa se integrará a redes multi-institucionais e multidisciplinares de PD&I, bem 

como conduzirá as próprias atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação 

ligadas aos temas em questão. 

O papel central dessa Unidade consistirá em: 

a) Coordenar as ações de pesquisa em agroenergia. 
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b) Representar um órgão de aglutinação de conhecimentos e competência 

específica, hoje espalhada em diversas Unidades da Empresa. 

c) Captar especialistas com competência ainda não incorporada ou internalizada no 

perfil técnico-científico da Empresa, mas necessárias para apoiar o Plano Nacional 

de Agroenergia. 

d) Ser vista como centro de referência na Embrapa, a partir do qual a Empresa 

se integrará a redes e consórcios multi-institucionais que se formarem para a 

PD&I no assunto. 

 

Esse diagnóstico rápido retrata a preocupação e necessidade de iniciativas, 

sejam elas do Estado no desenvolvimento regional, ou mesmo acadêmicas, no que 

se refere à definição e estudo de novas estratégias a serem adotadas em todo o 

Sistema Agroindustrial. Tais iniciativas apresentam um diagnóstico claro e preciso da 

necessidade do profissional sintonizado com a questão do Agronegócio, que seja 

capaz de incorporar a idéia da dinâmica entre eficiência produtiva, econômica e 

social, transmitindo a visão de um sistema produtivo de alimentos e fibras que 

garanta a manutenção no longo prazo dos recursos naturais e da produtividade 

agroindustrial, com um mínimo de impactos adversos ao meio ambiente. 

 

3. Justificativa 
   

Devido às peculiaridades climáticas do Nordeste brasileiro, as atividades de 

produção vegetal e animal se encontram concentradas nos chamados perímetros 

irrigados e na produção leiteira, contando atualmente com um reconhecido pólo de 

fruticultura tropical e um importante parque laticinista, bem como a vocação do 

Estado para cultura energéticas (cana-de-açúcar, mandioca) e oleaginosas (coco, 

girassol, gergelim, etc), proporcionando condições para a exploração destas fontes 

de energias. A adoção de tecnologias de gestão e de agroenergia nesta área irá 

contribuir fundamentalmente para a transformação dos exportadores de produtos 

primários em produtores de alimentos industrializados, com altos valores agregados. 

A proposta do curso de Engenharia Agronômica possibilitará a introdução de 
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profissionais formados nas áreas de sistemas de controle e qualidade da matéria-

prima básica, pesquisa e desenvolvimento de novos produtos alimentícios, 

planejamento e execução de projetos agroindustriais, novas técnicas de 

gerenciamento e administração da agroindústria, incrementos no setor de marketing 

de insumos e equipamentos, assim como na produção e uso da agroenergia, 

gerando, consequentemente, a ampliação da carteira de exportação do Norte e 

Nordeste, com reflexos positivos na qualidade de vida da população.  

A proposta deste curso se diferencia dos cursos tradicionais de agronomia da 

UFERSA (Universidade Federal do Semiárido) em Mossoró e da UFPB, de Areia- PB, 

por se tratar de um curso moderno, com forte visão em energias alternativas e em 

gestão do agronegócio, bases da agricultura do futuro próximo. Disciplinas 

progressistas como agroinformática, biotecnologia agrícola, tecnologia de pós-

colheita, gestão de projetos e geoprocessamento, oferecem ao Engenheiro 

Agrônomo egresso a possibilidade de trabalho com tecnologias avançadas, além da 

base firme em agronomia das áreas de solos, fitotecnia e engenharia agrícola. 

É nesse contexto que se identifica a possibilidade de criação do curso de 

Engenharia Agronômica, cujo objeto principal é a formação de profissionais 

capacitados para atender às exigências técnico-científicas e operacionais referentes 

ao planejamento e gerenciamento do Complexo Agroindustrial do Norte e Nordeste 

Brasileiro, assim como o gerenciamento da agroenergia no meio rural. 

 
 

4. Objetivos do Curso 

4.1.  Geral 

O curso de graduação em Engenharia Agronômica tem como seu principal 

objetivo formar recursos humanos e capacitação profissional especializada de alto 

valor, visando suprir as necessidades Engenheiros Agrônomos especialistas em 

planejamento e gerenciamento do Sistema Agroindustrial, assim como na exploração 

e uso da Agroenergia em todo o complexo da agricultura. 
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 4.2. Específico 

Especificamente, o curso visa qualificar profissionais de nível superior, 

habilitando-os no uso da exploração agrícola, da agroenergia no meio rural, ao 

manejo sustentável dos sistemas agroindustriais, bem como ao planejamento, 

organização e direção dos produtos derivados desses recursos, com vistas ao 

desenvolvimento agricultura, através da produção de alimentos, e da melhoria da 

qualidade de vida da população brasileira.  

 

5. Perfil Profissional 
 

   A partir de uma sólida base de conhecimentos científicos das interações 

homem-natureza e provido de uma visão holística, o Engenheiro Agrônomo egresso 

da UFRN deverá ter capacidade técnica, crítica e criativa, habilitando-se a 

desempenhar bem sua tarefa e a contribuir para o desenvolvimento sustentado e 

gestão do Agronegócio brasileiro.  Assim, para o bom desempenho de sua profissão, 

o Engenheiro Agrônomo deverá ter: 

- sólida formação científica e profissional geral que possibilite absorver e desenvolver 

tecnologias agroindustriais; 

- capacidade crítica e criativa na identificação e resolução de problemas, 

considerando seus aspectos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais, 

com visão ética e humanística, em atendimento às demandas da sociedade; 

- compreensão e tradução das necessidades de indivíduos, grupos sociais e 

comunidade, com relação aos problemas tecnológicos, socioeconômicos, 

gerenciais e organizativos, bem como utilização racional dos recursos disponíveis, 

além da conservação do equilíbrio do ambiente;  

-  capacidade de adaptação, de modo flexível, crítico e criativo, às novas situações. 
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6. Competências e Habilidades 

O curso de Engenharia Agronômica deve possibilitar a formação profissional 

que revele, pelo menos, as seguintes competências e habilidades: 

a) estudar a viabilidade técnica e econômica, planejar, projetar, especificar, 

supervisionar, coordenar e orientar tecnicamente de projetos agrícolas; 

b) realizar assistência, assessoria e consultoria em projetos agrícolas; 

c) dirigir empresas rurais, executar e fiscalizar serviços técnicos correlatos; 

d) realizar vistoria, perícia, avaliação, arbitramento, laudo e pareceres técnicos; 

e) desempenhar cargo e função técnica em empresas rurais; 

f) promover a padronização, mensuração e controle de qualidade de projetos 

agrícolas; 

g) atuar em atividades docentes no ensino técnico profissional, ensino superior, 

pesquisa, análise, experimentação, ensaios e divulgação técnica e extensão; 

h) conhecer e compreender os fatores de produção e combiná-los com eficiência 

técnica e econômica; 

i) aplicar conhecimentos científicos e tecnológicos; 

j) conceber, projetar e analisar sistemas, produtos e processos; 

k) identificar problemas e propor soluções; 

l) desenvolver, e utilizar novas tecnologias; 

m) gerenciar, operar e manter sistemas e processos; 

n) comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

o) atuar em equipes multidisciplinares; 

p) avaliar o impacto das atividades profissionais nos contextos social, ambiental e 

econômico; 

q) conhecer e atuar em mercados do complexo agroindustrial e de agronegócio; 
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r) compreender e atuar na organização e gerenciamento empresarial e comunitário; 

s) atuar com espírito empreendedor; 

t) conhecer, interagir e influenciar nos processos decisórios de agentes e instituições, 

na gestão de políticas setoriais. 

 

7. Organização da Proposta Curricular 

 

Em média, o curso terá duração de 05 anos, com carga horária mínima de 

3.720 horas, distribuídas em 930 horas de disciplinas do Núcleo de Conteúdos 

Básicos, 2.100 horas de disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Essenciais, 180 horas de disciplinas do Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Específicos, 120 horas para a Atividade Integradora de Formação (Escritório de 

Projetos), 90 horas de Atividades Complementares, 60 horas para o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC) e 240 horas de Estágio Curricular Supervisionado em 

Engenharia Agronômica. Um resumo da estrutura curricular obrigatória proposta para 

o curso de Engenharia Agronômica é apresentada a seguir: 
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Quadro 1.  Quadro Resumo da Estrutura Curricular Obrigatória 

 

Atividade CRED CH % 

Disciplinas Obrigatórias – Núcleo Básico 62 930 25,00 

Disciplinas Obrigatórias – Núcleo Profissional Essencial 140 2.100 56,45 

Disciplinas Obrigatórias – Núcleo Profissional Específico 12 180 4,84 

Total em Disciplinas 214 3.210 86,29 

Estágio Curricular Supervisionado - 240 6,45 

Atividade Integradora de Formação (Escritório de Projetos)  - 120 3,23 

Atividades Complementares - 90 2,42 

Trabalho de Conclusão de Curso - 60 1,61 

Total em Atividades Acadêmicas Específicas  - 510 13,71 

Total Geral   3.720 100,00 

 

Segundo a Resolução Nº 01, de 02 de Fevereiro de 2006, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de graduação em Engenharia 

Agronômica ou Agronomia, o Núcleo de Conteúdos Básicos será composto por 

campos de saber que forneçam o embasamento necessário para que o futuro 

profissional possa desenvolver seu aprendizado, e é integrado por disciplinas como 

Biologia, Estatística, Expressão Gráfica, Física, Informática, Matemática, Metodologia 

Científica e Tecnológica, e Química. 

Ainda segundo a mesma Resolução, o Núcleo de Conteúdos Profissionais 

Essenciais deve ser composto por campos de saber destinados à caracterização da 

identidade profissional. O agrupamento desses campos gera grandes áreas que 

caracterizam o campo profissional e agronegócio, integrando as subáreas de 
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conhecimento que identificam atribuições, deveres e responsabilidades. Esse núcleo 

é constituído por: Agrometeorologia e Climatologia; Avaliação e Perícias; 

Biotecnologia, Fisiologia Vegetal; Cartografia, Geoprocessamento e 

Georreferenciamento; Comunicação, Ética, Legislação, Extensão e Sociologia Rural; 

Construções Rurais, Paisagismo, Floricultura, Parques e Jardins; Economia, 

Administração Agroindustrial, Política e Desenvolvimento Rural; Energia, Máquinas, 

Mecanização Agrícola e Logística; Genética de Melhoramento, Manejo e Produção 

Florestal. Zootecnia e Fitotecnia; Gestão Empresarial, Marketing e Agronegócio; 

Hidráulica, Hidrologia, Manejo de Bacias Hidrográficas, Sistemas de Irrigação e 

Drenagem; Manejo e Gestão Ambiental; Microbiologia e Fitossanidade; Sistemas 

Agroindustriais; Solos, Manejo e Conservação do Solo e da Água, Nutrição de 

Plantas e Adubação; Técnicas e Análises Experimentais; Tecnologia de Produção, 

Controle de Qualidade e Pós-Colheita de Produtos Agropecuários.  

O Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos é inserido no contexto do 

projeto pedagógico do curso, visando a contribuir para o aperfeiçoamento da 

habilitação profissional do formando. Sua inserção no currículo permitirá atender às 

peculiaridades locais e regionais e, quando couber, caracterizar o projeto institucional 

com identidade própria. 

Procurou-se construir a estrutura curricular proposta de tal forma que seja 

obtida uma flexibilidade que permita atender ao perfil desejado para o aluno. Assim 

os aspectos fundamentais a serem considerados para a seleção dos conteúdos 

curriculares para o Curso de Engenharia Agronômica foram escolhidos de forma a se 

atingir os seguintes objetivos específicos: 

 

1. promover ao aluno a capacidade de desenvolvimento intelectual; 

2. estimular no aluno sua capacidade empreendedora; 

3. implementar programas de Iniciação Cientifica, nos quais os alunos desenvolvam 

sua criatividade e analise critica; 

4. focalizar as dimensões éticas e humanísticas, desenvolvendo no aluno atitudes e 

valores orientados para a cidadania; 
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5. promover formas de aprendizagem que contribuam para reduzir a evasão de 

alunos; 

6. incluir orientações para as atividades de Escritório de Projetos, Estágio, Trabalho 

de Conclusão de Curso e Monografias de graduação e demais atividades que 

integram o saber; 

7. promover o conhecimento da legislação vigente e da política interna e externa do 

país; 

8. promover o conhecimento da realidade sócio-econômica da atividade 

agroindustrial; 

9.  estimular a formação de Escritórios de Projetos e Empresa-Júnior; 

10. propiciar o desenvolvimento das diversas áreas de conhecimento dentro da 

Engenharia Agronômica, de acordo com os princípios da flexibilização do 

currículo. 

11. Implementar programas de extensão agropecuária visando contribuir para a 

formação aplicada do aluno. 

 

 Para diferenciar as disciplinas do curso de Engenharia Agronômica das 

disciplinas ofertadas especificamente para os cursos de Engenharia Florestal e 

Zootecnia, cursos sob responsabilidade da Unidade Acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias, aquelas terão o código AGR, com as básicas e obrigatórias 

iniciando com a numeração 03 seguidas de mais dois dígitos. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

8. Estrutura Curricular Proposta 

 

8.1. Aspectos Gerais 

UFRN 

CENTRO: Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica  

Turno: (  ) M     (   ) T     (   ) N     (  ) MT     (   ) MN     (   ) TN     ( x ) MTN 

Cidade: Macaíba/RN e Natal/RN 

Modalidade: (   ) Bacharelado     (   ) Licenciatura     ( x ) Formação     (   ) Tecnólogo 

Habilitação: Engenheiro Agrônomo 

Ênfase:  - 

Currículo: 01 

Semestre de Ingresso pelo Vestibular:  

1°  ( x )  Vagas: 40 (quarenta)           

 2° (    )  Vagas:    - 

 

 

8.2. Exigências para Integralização Curricular 

Componentes Curriculares Obrigatórios 
Atividades Acadêmicas  

Específicas 

Carga 

Horária 

Total 

I+II+III+IV+V 

Disciplinas Obrigatórias Blocos Módulos Optativas Estágio TCC 

Atividades 

3.720 

Compl. Integr 

Cred. CH Cred. CH CH CH CH CH CH CH 

Aula Lab Aula Lab 
- - - 180 240 60 90 120 

146 56 2190 840 

Total 

202 

Total I 

3.030 

Total II 

- 

Total III 

- 

Total IV 

180 

Total V 

510 

 

Cred: Créditos 

CH: Carga Horária 
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8.3. Duração do Curso  

DURAÇÃO DO CURSO (PERÍODOS LETIVOS) 

MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 

14 10 09 

 

 

8.4. Limite de Carga Horária  

LIMITE DE CARGA HORÁRIA POR PERÍODO LETIVO 

MÁXIMO IDEAL MÍNIMO 

420 360 180 
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8.5. Componentes Curriculares com Código AGR 

Código Componente Curricular 

AGR 0301 Agrometeorologia e Climatologia 

AGR 0302 Estatística Geral 

AGR 0303 Anatomia Vegetal 

AGR 0304 Ciência do Solo 

AGR 0305 Genética Geral 

AGR 0306 Fertilidade do Solo 

AGR 0307 Hidráulica Aplicada 

AGR 0308 Zootecnia Geral 

AGR 0309 Economia do Agronegócio 

AGR 0310 Fitopatologia 

AGR 0311 Métodos e Técnicas de Pesquisa 

AGR 0312 Manejo e Conservação dos Solos 

AGR 0313 Nutrição Mineral de Plantas 

AGR 0314 Forragicultura 

AGR 0315 Sociologia e Extensão Rural 

AGR 0316 Culturas Agrícolas I  

AGR 0317 Melhoramento Vegetal 

AGR 0318 Irrigação e Drenagem 

AGR 0319 Energia da Biomassa 

AGR 0320 Culturas Agrícolas II 

AGR 0321 Entomologia Agrícola 

AGR 0322 Controle de Plantas Daninhas 

AGR 0323 Construções Rurais 

AGR 0324 Mecanização Agrícola 

AGR 0325 Eletrificação Rural 

AGR 0326 Biotecnologia Agrícola 

AGR 0327 Culturas Agrícolas III  

AGR 0328 Pragas das Plantas Cultivadas 

AGR 0329 Planejamento Agroenergético  

AGR 0330 Controle de Qualidade 

AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais 
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Código Componente Curricular 

AGR 0332 Fruticultura 

AGR 0333 Planejamento Estratégico da Produção Agropecuária 

AGR 0334 Silvicultura 

AGR 0335 Hidrologia e Manejo de Bacias Hidrográficas 

AGR 0336 Análise de Viabilidade de Projetos Agropecuários 

AGR 0337 Marketing e Mercados Agroindustriais 

AGR 0338 Ética e Exercício Profissional 

AGR 0339 Gestão de Projetos 

AGR 0340 Logística Agroindustrial 

AGR 0341 Bioenergias 

AGR 0342 Secagem e Armazenamento de Grãos 

AGR 0343 Gerenciamento de Complexos Agroindustriais 

AGR 0344 Cooperativismo Agrícola 

AGR 0345 Legislação e Licenciamento Ambiental 

AGR 0346 Geoprocessamento 

AGR 0347 Cálculo Diferencial e Integral 

AGR 0348 Morfologia e Sistemática Vegetal 

AGR 0349 Topografia  

AGR 0350 Gestão Empresarial Rural 

AGR 0351 Biologia Celular e Molecular 

AGR 0352 Química Geral 

AGR 0353  Introdução à Agroinformática 

AGR 0354 Ecologia de Ecossistemas 

AGR 0355 Desenho Técnico 

AGR 0356 Zoologia Geral 

AGR 0357 Agricultura Familiar 

AGR 0358 Física Geral e Experimental 

AGR 0359 Microbiologia 

AGR 0360 Fisiologia Vegetal 

AGR 0361 Bioquímica Básica 

AGR 0362 Tecnologia de Pós-Colheita 
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Código Componente Curricular 

AGR 0363 Estágio Supervisionado Obrigatório em Engenharia Agronômica 

AGR 0364 Trabalho de Conclusão de Curso 

AGR 0365 Escritório de Projetos I 

AGR 0366 Escritório de Projetos II 

AGR 0367 Atividades Complementares 
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8.6.  Disciplinas Obrigatórias por Área de Concentração 

 

Código Disciplina  Área de Concentração 

AGR 0347 Cálculo Diferencial e Integral 

Básicas 

AGR 0351 Biologia Celular e Molecular 

AGR 0352 Química Geral 

AGR 0353 Introdução à Agroinformática 

AGR 0301 Agrometeorologia e Climatologia 

AGR 0354 Ecologia de Ecossistemas 

AGR 0355 Desenho Técnico 

AGR 0348 Morfologia e Sistemática Vegetal 

AGR 0356 Zoologia Geral 

AGR 0302 Estatística Geral 

AGR 0358 Física Geral e Experimental  

AGR 0359 Microbiologia 

AGR 0303 Anatomia Vegetal 

AGR 0360 Fisiologia Vegetal 

AGR 0361 Bioquímica Básica 

AGR 0305 Genética Geral 

AGR 0311 Métodos e Técnicas de Pesquisas 

AGR 0349 Topografia 

Engenharia Rural 

AGR 0307 Hidráulica Aplicada 

AGR 0318 Irrigação e Drenagem 

AGR 0323 Construções Rurais 

AGR 0324 Mecanização Agrícola 

AGR 0334 Silvicultura  Florestal 

AGR 0304 Ciência do Solo 

Solos 

AGR 0306 Fertilidade do Solo 

AGR 0312 Manejo e Conservação dos Solos 

AGR 0313 Nutrição Mineral de Plantas 

AGR 0346 Geoprocessamento 
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Código Disciplina Área de Concentração 

AGR 0310 Fitopatologia 

Fitotecnia 

AGR 0316 Culturas Agrícolas I 

AGR 0320 Culturas Agrícolas II 

AGR 0327 Culturas Agrícolas III 

AGR 0321 Entomologia Agrícola 

AGR 0322 Controle de Plantas Daninhas 

AGR 0328 Pragas das Plantas Cultivadas 

AGR 0332 Fruticultura 

AGR 0357 Agricultura Familiar 

AGR 0317 Melhoramento Vegetal 

AGR 0362 Tecnologia de Pós-Colheita 

AGR 0319 Energia da Biomassa 

Agroenergia 
AGR 0325 Eletrificação Rural 

AGR 0341 Bioenergias 

AGR 0329 Planejamento Agroenergético 

AGR 0308 Zootecnia Geral 
Zootecnia 

AGR 0314 Forragicultura 

AGR 0326 Biotecnologia Agrícola Tecnologia de Alimentos 

AGR 0350 Gestão Empresarial Rural 

Gestão Agroindustrial AGR 0339 Gestão de Projetos 

AGR 0333 Planejamento Estratégico da Produção Agropecuária 

AGR 0309 Economia do Agronegócio Economia e  

Sociologia Rural AGR 0315 Sociologia e Extensão Rural 

AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais  Meio Ambiente 
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8.7. Disciplinas Optativas do Currículo de Engenharia Agronômica  
 

Código Disciplina CR CH 
PRÉ-

REQUISITOS 

AGR 0330 Controle de Qualidade  4 60 AGR 0326 

AGR 0337 Marketing e Mercados Agroindustriais 4 60 AGR 0309 

AGR 0338 Ética e Exercício Profissional 2 30 - 

AGR 0336 
Análise de Viabilidade de Projetos 

Agropecuários 
4 60 AGR 0309 

AGR 0340 Logística Agroindustrial 4 60 AGR 0309 

AGR 0342 Secagem e Armazenagem de Grãos 4 60 AGR 0316 

AGR 0343 Gerenciamento de Complexos Agroindustriais 4 60 AGR 0309 

AGR 0344 Cooperativismo Agrícola 4 60 AGR 0309 

AGR 0345 Legislação e Licenciamento Ambiental 2 30 AGR 0331 

AGR 0368 Agroecologia e Agricultura Orgânica 4 60 AGR 0331 

AGR 0369 Unidades de Conservação 4 60 AGR 0331 

AGR 0370 Recuperação de Matas Ciliares 4 60 AGR 0331 

AGR 0371 Produtos Energéticos da Madeira 4 60 AGR 0319 

AGR 0372 Perícia Ambiental 4 60 AGR 0331 

AGR 0373 Sistemas Agroflorestais 4 60 AGR 0333 

AGR 0374 Recuperação de Áreas Degradadas 4 60 AGR 0331 

 

 



 39 

 

8.8. Estrutura Curricular 

 

1° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0347 Cálculo Diferencial e Integral X 4 60 - - 

AGR 0351 Biologia Celular e Molecular X 4 60 - - 

AGR 0352 Química Geral X 4 60 - - 

AGR 0353 Introdução à Agroinformática X 2 30 - - 

AGR 0301 Agrometeorologia e Climatologia X 4 60   

AGR 0355 Desenho Técnico X 4 60 - - 

Total 22 330  

 
 

2° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0349 Topografia X 4 60 AGR 0355 P 

AGR 0348 Morfologia e Sistemática Vegetal X 4 60 AGR 0351 P 

AGR 0356 Zoologia Geral X 4 60 AGR 0351 P 

AGR 0302 Estatística Geral X 4 60 - - 

AGR 0358 Física Geral e Experimental  X 4 60 - - 

AGR 0354 Ecologia de Ecossistemas X 2 30 - - 

Total 22 330  

 
 

3° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0359 Microbiologia X 4 60 - - 

AGR 0303 Anatomia Vegetal X 4 60 AGR 0351 P 

AGR 0360 Fisiologia Vegetal X 4 60 - - 

AGR 0361 Bioquímica Básica X 4 60 - - 

AGR 0304 Ciência do Solo X 4 60 - - 

AGR 0305 Genética Geral X 4 60 AGR 0302 P 

Total 24 360  

 
 

4° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0307 Hidráulica Aplicada X 4 60 - - 

AGR 0306 Fertilidade do Solo X 4 60 AGR 0304 P 

AGR 0308 Zootecnia Geral X 4 60 - - 

AGR 0310 Fitopatologia X 4 60 AGR 0359 P 

AGR 0317 Melhoramento Vegetal X 4 60 AGR 0305 P 

AGR 0311 Métodos e Técnicas de Pesquisas X 2 30 AGR 0302 P 

Total 22 330  

 
 
 



 40 

5° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0312 Manejo e Conservação dos Solos X 4 60 AGR 0304 P 

AGR 0313 Nutrição Mineral de Plantas X 4 60 AGR 0306 P 

AGR 0309 Economia do Agronegócio X 4 60 AGR 0347 P 

AGR 0314 Forragicultura X 4 60 AGR 0306 P 

AGR 0318 Irrigação e Drenagem X 4 60 AGR 0307 P 

AGR 0316 Culturas Agrícolas I X 4 60 AGR 0306 P 

Total 24 360  

 
 

6° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0315 Sociologia e Extensão Rural X 4 60 - - 

AGR 0319 Energia da Biomassa X 4 60 - - 

AGR 0320 Culturas Agrícolas II X 4 60 AGR 0306 P 

AGR 0321 Entomologia Agrícola X 4 60 AGR 0356  P 

AGR 0322 Controle de Plantas Daninhas X 4 60 - - 

AGR 0339 Gestão de Projetos X 4 60 AGR 0309 P 

Total 24 360  

 
 

7° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0341 Bioenergias  X 4 60 AGR 0319 P 

AGR 0324 Mecanização Agrícola X 4 60 - - 

AGR 0327 Culturas Agrícolas III X 4 60 AGR 0306 P 

AGR 0328 Pragas das Plantas Cultivadas X 4 60 AGR 0321 P 

AGR 0346 Geoprocessamento X 4 60 AGR 0349 P 

AGR 0365 Escritório de Projetos I X  60 AGR 0339 P 

Total em Disciplinas 20 300  

 Total   360  

 
 
 

8° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0326 Biotecnologia Agrícola X 4 60 - - 

AGR 0325 Eletrificação Rural X 4 60 AGR 0358 P 

AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais  X 4 60 AGR 0354 P 

AGR 0332 Fruticultura X 4 60 AGR 0306 P 

AGR 0334 Silvicultura  X 4 60 - - 

AGR 0366 Escritório de Projetos II X  60 AGR 0365 P 

Total em Disciplinas  20 300  

Total   360  
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9° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0362 Tecnologia de Pós-Colheita X 4 60 

AGR 0316 
AGR 0320 
AGR 0327 
AGR 0332 

P 

AGR 0333 
Planejamento Estratégico da Produção 
Agropecuária 

X 4 60 AGR 0309 P 

AGR 0357 Agricultura Familiar X 4 60 AGR 0315 P 

 Disciplina Optativa X 4 60 - - 

 Disciplina Optativa X 4 60 - - 

AGR 0363 Estágio Curricular Supervisionado X  240   

Total em Disciplinas 20 300  

Total  540  

 

 

 

 

10° SEMESTRE 

Código Componente Curricular Obr CR CH Requisito C/P 

AGR 0329 Planejamento Agroenergético  X 4 60 
AGR 0319 e 
AGR 0341 

P 

AGR 0323 Construções Rurais X 4 60 AGR 0355 P 

AGR 0350 Gestão Empresarial Rural X 4 60 AGR 0309 P 

 Disciplina Optativa X 4 60   

AGR0364 Trabalho de Conclusão do Curso X  60   

AGR0367 Atividades Complementares X  90   

Total em Disciplinas 16 240  

Total   300  

 
 

Para a totalização das 3.720 do curso, há a necessidade de se computar a carga 

horária referente às Atividades Complementares (90 horas) cujos componentes de carga 

horária podem ser obtidos em qualquer período do curso, conforme descrito no item 10.4 

deste documento. 
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9. Cadastro de Componentes Curriculares 

 
9.1. Componentes Curriculares do Núcleo de Conteúdos Básicos 
 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (1º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0347 Cálculo Diferencial e Integral Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

MAT 0220 Cálculo Diferencial e Integral 

MAT 0344 Cálculo para Biociências 

MAT 0002 Elementos de Matemática 
 

EMENTA 

1. Funções: definição, gráfico, domínio, contradomínio, imagem, álgebra de funções, 
classificação, inversão, função constante, função linear, função afim, função quadrática, 
função modular, função exponencial, função logarítmica, funções trigonométricas, funções 
trigonométricas inversas. 2. Limites: Definição, propriedades, limites laterais, limites no infinito, 
limites infinitos, limites fundamentais, assíntotas. 4. Derivadas: Definição, interpretação 
geométrica e mecânica, propriedades, derivada de funções básicas, regra da cadeia, 
derivadas de ordem superior. 5. Estudo de funções: Pontos críticos, extremos relativos, 
extremos absolutos, pontos de inflexão, construção de gráficos de funções. Aplicações da 
derivada: Estudo dos ensaios de adubação pelo trinômio do 2º grau e pela Lei de Mitscherlich, 
modelos de crescimento populacional. 6. Diferenciais: definição, propriedades, diferenciais de 
segunda ordem.  

 

 
Natal, 03 de março de 2010. 

 
                   _____________________________________________________ 

Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (1º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0351 Biologia Celular e Molecular Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

DBG 0020 Biologia Celular e Molecular 

DBG 0011 Biologia Celular e Molecular 

DBG 0001 Biologia Celular I 

DBG 0002 Biologia Celular 
 

EMENTA 

Célula: organização estrutural e molecular. Estudo comparativo entre células procariontes e 
eucariontes. Organização molecular e função da superfície celular. Interação célula-matriz 
extracelular. Estudo da fisiologia das organelas celulares e relação com determinadas 
alterações de caráter patológico. Bases moleculares do citoesqueleto e dos movimentos 
celulares. Armazenamento da informação genética. Células e suas relações com os vírus. 
Mecanismos moleculares da diferenciação celular. Núcleo interfásico e em divisão. Células 
eucariontes animais e vegetais: aspectos comparativos. 

 

 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (1º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0352 Química Geral Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 - - 60 60 - - 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

QUI 0311 Química Básica 

QUI 0014 Química Geral Básica 

QUI 0021 Introdução à Química Geral e Inorgânica 

QUI 0002 Fundamentos de Química 

QUI 0030 Química Geral I 
 

EMENTA 

1. Conceito de soluções aquosas; 1.2. Equilíbrio químico; 1.3. Atividade iônica; 1.4. pH de 
soluções aquosas; 1.5. Solubilidade e produto de solubilidade; 1.6. Complexos e quelatos; 1.7. 
Oxidação e redução. 2.1. Unidades de concentração de soluções e de sólidos; 2.2. Introdução 
à Química Analítica; 2.3. Gravímetria. Aplicações; 2.4. Métodos volumétricos de análise 
química; 2.4.1. Volumetria de neutralização; 2.4.2. Quelatometria. Aplicações; 2.4.3. 
Volumetria de oxi-redução. Aplicações; 2.5. Métodos instrumentais de análise química; 2.5.1. 
Colorimetria. Aplicações; 2.5.2. Fotometria de chama de emissão. Aplicações; 2.5.3. 
Espectrofotometria de absorção atômica. Aplicações; 2.5.4. Potenciometria. Aplicações. 

 

 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (1º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0353 Introdução à Agroinformática Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  2 1 1  30 15 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

  

 

EMENTA 

1. Noções de Hardware: 1.1. Tipos de computadores. 1.2. Microprocessadores: tipos de mais 
CPU’s utilizadas em microcomputadores. Fatores que influenciam na velocidade de 
processamento. 1.3. Dispositivos de entrada e saída: teclado, mouse, monitor de vídeo, 
impressoras, outros dispositivos de E/S. 1.4. Memória: tipos de dispositivos de 
armazenamento. Desempenho das unidades. Padrões de interface das unidades de disco. 2. 
Noções de Software: 2.1. Tipos de software: básico e aplicativo. 2.2. Software básico: 
sistemas operacionais e tradutores. Software aplicativo: tipos e funções. 3. Sistemas 
Operacionais: 3.1. Definição. 3.2. Interface de linha de comando. Interface gráfica. 3.3. 
Categorias de sistemas operacionais: multitarefa, multiusuários e multiprocessadores. 3.4. 
Sistemas operacionais para microcomputadores: comandos básicos de sistemas operacionais 
de interface gráfica e de interface de linha de texto. Gerenciamento de arquivos. 
Gerenciamento de hardware. 4. Editores de Texto: 4.1. Criando um documento: 
armazenamento, recuperação e impressão de textos. 4.2. Seleção, cópia e transferência de 
blocos. 4.3. Formatação de texto: fonte, parágrafo, tipos de alinhamento e utilização de 
macros. 4.4. Elementos gráficos, figuras e editoração de textos. 4.5. Noções macros. 4.6 
Comparação de Editores. 5. Noções de Software de Apresentação: 5.1. Operações básicas 
com apresentações; criar, abrir e salvar apresentações. 5.2. Operações com slides. 

 
Natal, 03 de março de 2010. 

 
_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (3º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0359 Microbiologia Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

DMP 0004 Microbiologia e Imunologia III 

  

 

EMENTA 

Histórico, abrangência, desenvolvimento e importância da Microbiologia. Estudos das 
características gerais e classificação dos microrganismos. Morfologia, nutrição e cultivo das 
bactérias e fungos. Características gerais das bactérias, fungos e vírus. Metabolismo 
microbiano. Genética microbiana. O papel dos microrganismos nos ciclos biogeoquimicos. 
Ecologia e controle dos microrganismos. Técnicas laboratoriais de uso corrente em 
microbiologia. Utilização de microrganismos na agroindústria. Algumas doenças de plantas 
causadas por bactérias, fungos e vírus. 
    

 
 

 
 

 

Natal, 03 de Março de 2010 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (1º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0355 Desenho Técnico Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

MEC 0354 Desenho Técnico Mecânico  

ARQ 0030 Expressão Gráfica 

 

EMENTA 

1. Técnicas de desenho: Materiais e instrumentos de desenho. Cotagem de desenhos. Tipos e 
espessura de linhas. Formato, tamanho e dobramento das folhas de desenho. 2. Desenho 
arquitetônico: Planta baixa, posição do telhado, planta de situação, cortes longitudinal e 
transversal e fachada. 3. Materiais de construção: Aglomerantes: cales, classificação, 
fabricação, extinção e conservação da cal. 4. Cimento: considerações gerais, "pega" e 
endurecimento do cimento, componentes e hidratação. 5. Agregados: considerações gerais, 
aplicações e classificação. Agregados miúdos: classificação. Agregados graúdos: 
considerações gerais, classificação. 6. Água de amassamento: definição, qualidade da água e 
impurezas. Argamassas: generalidades, tipos, preparo das argamassas e traços. 7. Concretos: 
generalidades, tipos, traços usuais de concretos, fator água/cimento. Manuseio do concreto: 
amassamento, transporte, adensamento e cura. 8. Madeiras: considerações gerais, madeiras 
de construção, nomenclatura, bitolas e empregos. 9. Produtos cerâmicos: considerações 
gerais, principais produtos (tijolos, telhas, manilhas, azulejos e ladrilhos). 10. Fundações: 
Considerações, pesquisa do subsolo, determinação da resistência do solo pelos métodos da 
percussão e mesa de Barberot, cálculos. 11. Classificação das fundações  

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 
 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (2º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0348 Morfologia e Sistemática Vegetal Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0351 Biologia Celular e Molecular 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

BEZ 0009 Botânica I 

BEZ 0010 Botânica II 

BEZ 0023 Morfologia e Sistemática Vegetal 
 

EMENTA 

1) Introdução:- Organização geral das plantas superiores. 2) Organografia das plantas 
superiores: 3) Raiz:- definição, estudo das partes constituintes, sistemas radiculares e 
classificação das raízes. 4) Caule:- definição, estudo das partes constituintes e classificação 
dos caules. 5) Folha:- definição, estudo das partes constituintes e classificação das folhas. 6) 
Flor:- definição, estudo das partes constituintes, classificação floral, diagrama e fórmula floral. 
7) Inflorescência:- definição, estudo das partes constituintes e classificação. 8) Fruto:- 
definição, estudo das partes constituintes e classificação dos frutos enfatizando a origem, 
consistência e deiscência. 9) Semente:- definição, estudo das partes constituintes e 
classificação. Organização interna do corpo da planta; Sistemas de Tecidos; Crescimento 
primário e secundário; Estudo dos tecidos. 9) Embriologia: origem dos embriões, estrutura 
anatômica comparativa dos embriões de monocotiledôneas e não monocotiledôneas. 10) Raiz: 
Organização do meristema apical da raiz, estrutura primária enfatizando os processos de 
absorção radicular e os conceitos de apoplasto e simplasto, origem das raízes laterais e das 
adventícias, estrutura secundária da raiz; 11) Caule: Organização do meristema apical caulinar 
(teoria Túnica-Corpo), estrutura primária e secundária do caule. 12) Folha: Origem, 
desenvolvimento foliar, estrutura foliar enfatizando a adaptação. 

 

Natal, 03 de março de 2010 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (2º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0302 Estatística Geral Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

EST 0219 Introdução à Bioestatística 

DSC 0061 Bioestatística 

 

EMENTA 

1. A importância da disciplina para o Curso de Engenharia Agronômica. 2. Noções Básicas de 
Probabilidade: Fenômenos determinísticos e estocásticos. Observando a freqüência de 
fenômenos: Conceito de probabilidade. Exemplo de um modelo probabilístico aplicado às 
Ciências Florestais. Axiomas básicos de probabilidade. Propriedades do cálculo de 
probabilidades. Independência de eventos e a classificação de fenômenos; probabilidade 
condicional e regra de Bayes. Conceito de variável aleatória e tipos de variáveis aleatórias. 3. 
Variáveis Aleatórias Discretas. Representação empírica de freqüências: tabelas e histogramas. 
Representação formal de distribuições: funções de probabilidade. Ocorrências vs. Não-
ocorrência de eventos: A distribuição Binomial. A quantificação de fenômenos através de 
contagens: A distribuição de Poisson. 4. Variáveis Aleatórias Contínuas. 5. Estudo de variáveis 
através de Amostras: Conceito de população e amostra. Medidas de localização: média, 
moda, mediana e quantis. Medidas de escala ou variação: variância, desvio padrão, 
coeficiente de variação, amplitude de variação, distância interquartílica. Ajuste de dados a 
distribuições: Estimando os parâmetros das distribuições. Teste de Qui-Quadrado.  

 

 
Natal, 03 de março de 2010 

 
_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (2º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0358 Física Geral e Experimental  Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

   

   

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

DBF 0105 Física Geral e Experimental 

  
 

EMENTA 

1. Medidas dimensionais. Cinemática e dinâmica da partícula. Leis de Newton. Leis da 
conservação. Cinemática e dinâmica da rotação. Equilíbrio dos corpos rígidos. Oscilações 
mecânicas. Leis da gravitação. 2. Estática e dinâmica dos fluidos. 3. Ondas Mecânicas. 4. 
Termologia. Sistemas Termodinâmicos. 5. Introdução à teoria cinética dos gases. Leis da 
termodinâmica e equação de estado de um gás. 6. Oscilações e ondas eletromagnéticas. 7. 
Natureza e propagação da luz. Óptica Geométrica e Física. 8. Noções de Física Moderna.  

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (2º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0354 Ecologia de Ecossistemas Tot. Aul. Lab. Est Tot. Aul. Lab. Est. 

  2 1 1  30 15 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

Histórico. Natureza da comunidade. Desenvolvimento do conceito de ecossistema. Interações 
entre espécies. Padrões espaciais em comunidades. Medidas de diversidade. Cadeias 
tróficas. Fluxo de energia: as leis da termodinâmica, produção e consumo. Ciclagem de 
nutrientes e mudanças globais. Sucessão ecológica. Estabilidade de ecossistemas. Estrutura, 
funcionamento e alterações ambientais nos sistemas regionais: Pantanal, Cerrado, Amazônia, 
Caatinga. Adaptabilidade das plantas da Caatinga ao estresse hídrico.   

 

 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (2º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0356 Zoologia Geral Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 0  60 60 -  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0351 Biologia Celular e Molecular 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

1. Filo Protozoa: Noções gerais da organização dos protozoários. Protozooses mais comuns 
no ambiente rural e suas profilaxias: leishmanioses, tripanossomíases, coccidioses, 
babesioses e malárias. 2. Filo Platyhelminthes. Noções gerais da organização dos 
platelmintos. 3. Filo Nemata. Noções gerais da organização dos nematóides parasitos de 
plantas. Modos de parasitismo e ação sobre as plantas. Aspectos biológicos dos 
fitonematóides. Principais grupos de nematóides fitoparasitos e medidas profiláticas. 
Profilaxia de ascaríase e ancilostomose. 4. Filo Mollusca. Noções gerais da organização da 
classe Gastropoda. Importância agrícola de caramujos e caracóis. 5. Filo Annelida. Noções 
gerais da organização da classe Oligochaeta. Importância agrícola das minhocas. 6. Filo 
Arthropoda. Noções gerais da organização das classes Crustacea, Chilopoda, Diplopoda e 
Arachnida. Medidas profiláticas ao escorpionismo e araneismo. 7. Acari. Noções gerais da 
organização dos ácaros parasitos de plantas. Aspectos da biologia dos ácaros fitófagos. 
Principais famílias de ácaros fitófagos e medidas profiláticas. Carrapatos e ácaros das 
sarnas. 8. Filo Chordata. Noções gerais da organização dos cordados. Classe Osteichthyes: 
noções gerais da organização dos peixes ósseos; importância como agentes de controle 
biológico. 9. Classe Amphibia. Noções gerais da organização dos anfíbios. 10. Classe 
Reptilia. Noções gerais da organização dos répteis. 11. Classe Aves. Noções gerais da 
organização das aves.  

 

 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (1º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0301 Agrometeorologia e Climatologia Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

1. Conceitos básicos: tempo, clima, escalas de estudo do clima. 2. Fatores determinantes do 
tempo do clima: fatores geográficos (latitude, altitude, relevo oceanidade/continentalidade, 
correntes marítimas); circulações atmosféricas; massas de ar; fatores topoclimáticos e fatores 
microclimáticos; formação dos climas no território brasileiro. 3. Elementos metodológicos, sua 
observação e quantificação: radiação solar, temperatura do ar e do solo; umidade do ar; 
precipitação; ventos, evaporação. Observações meteorológicas de superfície. Análise de 
séries de dados climáticos. 4. Aspectos de Climatologia Dinâmica do Brasil e da América do 
Sul; classificações climáticas; climas do Brasil; mudanças climáticas. 5. Balanço de energia 
radiante e sistemas florestais; Aspectos quali-quantitativos da interação da radiação solar 
com os vegetais; Aspectos ecológicos do fotoperiodismo; Disponibilidade energética, 
temperatura e crescimento vegetal; estimativa de produtividade potencial de espécies 
florestais; Temperatura e desenvolvimento de plantas e insetos; graus-dia: Temperatura 
como fenômeno adverso na silvicultura; geadas; Temperatura e condições de estabilidade 
atmosférica. 6. Umidade do ar e armazenamento de produtos e materiais florestais; 7. 
Balanço hídrico no solo. Precipitação e irrigação. Evapotranspiração: conceitos, métodos de 
medida e de estimativa; drenagem profunda; armazenamento e disponibilidade de água no 
solo; cálculo do balanço hídrico segundo Thornthwaite e Mather. 

 
 
 

Natal, 03 de março de 2010 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias  



 54 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (3º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0303 Anatomia Vegetal Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0351 Biologia Celular e Molecular 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

Citologia: Importância do estudo da Anatomia Vegetal e suas aplicações. Estrutura e 
componentes da célula vegetal: parede celular, organelas citoplasmáticas, hialoplasma, núcleo 
e vacúolo. Substâncias ergásticas. Histologia: Classificação dos tecidos vegetais. Meristemas 
primários e secundários. Sistemas de tecidos: fundamental, dérmico e condutor. Origem, 
função, características gerais, localização e classificação dos diferentes tecidos. Estruturas 
secretoras externas e internas. Anatomia: Caracterização anatômica dos diferentes órgãos 
vegetais das Monocotiledôneas e Dicotiledôneas. Estrutura anatômica da folha. Plantas C3 e 
C4. Estrutura anatômica do caule e raiz nos estágios primário e secundário de 
desenvolvimento. Anatomia da flor, fruto e semente. Anatomia ecológica: características 
adaptativas ao ambiente. 

 

 

 

Natal, 03 de março de 2010 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (3º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0360 Fisiologia Vegetal Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

Caracterização do crescimento e desenvolvimento vegetal; Processos básicos de crescimento; 
Hormônios vegetais; Fotoperiodismo; Fotomorfogênese; Sementes (dormência e germinação); 
Senescência e abscisão foliar; Movimentos nas plantas. Caracterização do ambiente das 
plantas (atmosfera, hidrosfera, litosfera e fitosfera); a regulação do crescimento vegetal; a 
fenologia das plantas; a sazonalidade do crescimento e desenvolvimento; o bioclima na 
fitosfera; nutrição mineral relacionada ao habitat; a temperatura como fator florestal, a radiação 
como fator de crescimento; relações hídricas e eficiência de uso da água; métodos 
empregados na análise física do ambiente das plantas.  
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (3º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0361 Bioquímica Básica Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

DBQ 0027 Bioquímica Básica I 

 

EMENTA 

Disciplina de Bioquímica Básica procura orientar o estudante na no sentido de compreender 
fatos, conceitos e hipóteses; conhecer a composição química e estrutural da matéria viva com 
o estudo de aminoácidos, proteínas, enzimas, nucleotídeos, carboidratos e lipídeos; estudar as 
reações do metabolismo das biomoléculas a integração das reações metabólicas e suas 
adaptações; estimular o emprego da metodologia científica; desenvolver o interesse pela 
manipulação de material biológico e habilidade no manejo da aparelhagem laboratorial, 
valorizando a aquisição de atitudes e hábitos de importância para a sua formação profissional. 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (4º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0311 Métodos e Técnicas de Pesquisas Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  2 2 - - 30 30 - - 

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0302 Estatística Geral 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

  

 

 

EMENTA 

1. Ciência e Conhecimento Científico.  2. Diferença entre Ciência e Tecnologia. 3. A Pesquisa 
Científica. 4. As Teorias Científicas e a validação da pesquisa. 5. A Informática na Educação e 
a Pesquisa. 6. Metodologia Geral da Pesquisa: uma visão geral. 7. Tipos de Pesquisa. 8. 
Métodos e  Técnicas de Pesquisa: definição e classificação. 9. Problema e Problemática - 
aprimoramento das hipóteses. 10. Estudos exploratórios e referencial teórico   
11. O método de pesquisa: definição do método, tipos de métodos, coleta de dados, definição 
de amostra. 12. Análise dos dados e conclusões.  13. Elaboração de um projeto de pesquisa e 
de um relatório de pesquisa: questões de ordem técnico-científico.  

 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010 
 
 
 

_____________________________________________________ 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (3º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0305 Genética Geral Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 - - 60 60 - - 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0302 Estatística Geral  

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

1. Introdução: Importância e objetivos da Genética. 2. Genética da Transmissão: 3. Histórico 
das descobertas de Mendel; 1ª Lei de Mendel; conceitos de fenótipo, genótipo, conceito 
clássico de gene, metodologia de análise genética clássica (cruzamentos e análise de 
progênies). 4. Polialelia, alelos de auto-incompatibilidade em plantas; cruzamento teste; 
retrocruzamento; interação alélica (dominância, codominância, sobredominância). 5. Aplicação 
do teste X2 em Genética. Segregação independente: cruzamentos digênicos, trigênicos, etc.; 
experimentos de Mendel referentes à 2ª Lei. 6. Recombinação genética: número de genótipos, 
fenótipos e tipos de gametas possíveis com a alelos e n locos; 7. Interações não alélicas 
(epistasia); relação entre genes e as vias bioquímicas. 8. Conceito de endogamia e 
autozigose; cálculo do coeficiente de endogamia (F). 9. Ligação Gênica: Permuta, quiasma, 
cromossomos e gametas parentais e recombinantes com genes ligados; provas clássicas de 
que a recombinação genética corresponde à recombinação cromossômica; símbolos usados 
para genes ligados; mapeamento cromossômico, cruzamentos envolvendo dois genes. 10. 
Teste de 3 pontos; permuta dupla; proporções genotípicas e fenotípicas; interferência; 
coincidência. Herança extracromossômica: DNA de mitocôndrias e cloroplastos; implicações 
biológicas da informação genética em organelas; caracteres de importância agronômica; 
macho esterilidade em plantas e seu uso no melhoramento. 11. Genética de Populações: 
Conceito geral de populações; panmixia; estrutura genética de populações. 
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9.2. Componentes Curriculares do Núcleo de Conteúdos Profissionais Essenciais 

 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (4º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0317 Melhoramento Vegetal Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 0  60 60 -  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0305  Genética Geral 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução ao Melhoramento de Espécies Vegetais. Importância do melhoramento genético. 
Herdabilidade. Interação genótipo x ambiente. Bases genéticas para o melhoramento de 
plantas de natureza comercial. Melhoramento genético de espécies autógamas e alógamas. 
Métodos de melhoramento. Endogamia e heterose. Obtenção de híbridos e de cultivares 
superiores. Experimentação varietal. Lei de proteção de cultivares. Biotecnologia no 
melhoramento vegetal. 

 

 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (2º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0349 Topografia Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0355 Desenho Técnico 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

CIV 0106 Topografia 

 

EMENTA 

1. Planimetria: Topografia: definição, objetivos e divisão. Conceitos Fundamentais: ponto e 
plano topográfico, topografia, geodésia e cartografia. Teodolitos: tipos, constituição e manejo 
de aparelhos. 2. Goniometria: bússolas, tipo e emprego; inclinação e declinação magnética; 
azimutes e rumos verdadeiros e magnéticos; aviventação de rumos; outros ângulos 
horizontais. 3. Medição direta de distância: erros, precisão, transposição de obstáculos. 4. 
Taqueometria: determinação de distância horizontal e distância vertical. Medição eletrônica de 
distâncias. 5. Métodos de levantamento topográfico: intersecção, irradiação e caminhamento. 
Determinação de áreas: métodos gráficos, analíticos e mecânico (planímetro). Locação de 
obras rurais. Normas técnicas referentes à topografia. 6. Agrimensura: Perícias e avaliações 
de engenharia aplicadas a propriedades rurais. Divisão e demarcação de propriedades rurais. 
7. Altimetria: Conceitos fundamentais: superfície de nível; nível verdadeiro e aparente; erro 
devido à curvatura da Terra e refração atmosférica; altitude e cota; declividade. 8. 
Constituição, retificação e manejo dos níveis de precisão. 9. Curvas de nível e em desnível. 
Perfis longitudinais e transversais: rampas; corte e aterro. 10. Levantamento planialtimétrico. 
11. Uso de "Softwares" topográficos. 12. Desenho Topográfico: generalidades, classificação, 
instrumentação e material de traçado. Convenções e normatização para desenho topográfico.  
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 
 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (3º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0304 Ciência do Solo Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

1. Introdução. Importância e objetivos da disciplina no contexto agronômico. 2. Estado 
cristalino. Estrutura cristalina e estrutura amorfa. 3. Conceito de espécie mineral. - 
Classificação de espécies minerais. Minerais constituintes de rochas e de solos. 4. Silicatos: 
importância no estudo de minerais, rochas e solos. Estrutura e classificação. 5. Principais 
minerais dos grupos dos neso, soro, ino, filo e tectossilicatos. - Óxidos e hidróxidos de ferro e 
alumínio. Significado no estudo de solos. Classificação, principais minerais de cada grupo. 6. 
Rocha como material de origem de solos. Gênese e classificação dos principais grupos de 
rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. 7. Intemperísmo. Conceito e divisão. Processos 
de intemperísmo físico e químico. Fatores que condicionam o intemperísmo. Seqüências de 
Intemperísmo. Índices de intemperísmo. 8. Produtos de intemperísmo. Minerais primários e 
secundários. Processos de gênese de argilominerais, de óxidos e hidróxidos de ferro e 
alumínio. 9. Intemperísmo de rochas ácidas e básicas em diferentes regiões climáticas 
brasileiras. 10. Origem de cargas elétricas no argilominerais do solo; CTC. 11. Histórico da 
Pedologia. Definição de solo. Horizontes do solo. Constituintes do solo. 12. Fatores de 
formação do solo. Processos de formação de solos. 13. Classificação de solos. Atributos 
diagnósticos principais. 14. Horizontes diagnósticos. Solos com B textural (1). - Solos com B 
textural (2); Solos com B latossólico. 15. Solos do bioma Caatinga. 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (4º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0306 Fertilidade do Solo Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 - - 60 60 - - 

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0304 Ciência do Solo  

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Trocas iônicas no solo. Acidez do solo e calagem. Matéria orgânica do solo. 
Nitrogênio. Fósforo. Potássio. Macronutrientes secundários (cálcio, magnésio e enxofre). 
Micronutrientes. Introdução ao estudo dos fertilizantes. Adubos e Adubação. Amostragem de 
solo. Análise química: pH, Al, Ca, Mg, H+Al, MO, P e K. Análise de calcário. Estudos de Casos 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (4º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0307  Hidráulica Aplicada Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Noções introdutórias.  Conceito e histórico da Hidráulica. Regimes de escoamento, número de 
Reynolds. Escoamento em canais abertos. Escoamento permanente e uniforme. Fórmulas da 
velocidade e vazão nos canais. Seções econômicas e de máxima eficiência. Energia 
especifica, profundidade critica. Ressalto e remanso hidráulico. Hidrometria. Medição de 
velocidade, tubo de Pitot, Orifícios. Medição de vazão, tubo Diafragma, Bocais, Vertedouros, 
Medidor Venturi, Calha Parshall. Perda de Carga. Classificação das perdas. Perdas de carga 
ao longo de canalizações. Resistência ao escoamento. Formulas para o cálculo da perda. 
Perdas localizadas. Expressão geral. Comprimentos virtuais. Encanamentos compostos 
Condutos em série, paralelo e em derivação. Bombas hidráulicas. Tipos principais. Potencia 
dos conjuntos elevatórios. Potência instalada, rendimento. Curvas características das bombas 
e da canalização. Bombas em série e paralelo. Velocidade específica. Estações elevatórias, 
poço de sucção e canal de acesso. Peças especiais, assentamento das bombas, canalização 
de sucção, cavitação. Velocidade máxima nas canalizações. Dimensionamento econômico de 
um sistema de bombeamento. Fórmula de Bresse, sistemas de operação não contínua. Golpe 
de aríete, cálculo da sobrepressão. 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (4º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0308 Zootecnia Geral Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Anatomia e fisiologia dos animais domésticos. Ação do ambiente natural sobre os animais 
domésticos. Noções de nutrição animal: os nutrientes e sua utilização pelos animais 
domésticos. Principais alimentos volumosos, energéticos, protéicos. Fontes suplementares de 
vitaminas e sais minerais. Cálculo de ração. Estudo de aditivos. Caracterização dos principais 
tipos e raças de animais ruminantes e não ruminantes. Reprodução e melhoramento de 
ruminantes, manejo e alimentação nas diferentes fases da criação de animais ruminantes e 
não ruminantes. 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (5º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0309 Economia do Agronegócio Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 0  60 60 0  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0347  Cálculo Diferencial e Integral 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução a Teoria Econômica. Uso eficiente de recursos produtivos. Fatores de Produção no 
Setor Agrícola. Princípios Econômicos da Produção. Eficiência Técnica e Econômica na 
Produção de um Produto. O fator trabalho. O fator capital. .O fator terra. Eficiência Técnica e 
Econômica na Produção de mais de dois produtos. - Estudo da formação das curvas de oferta 
e demanda. Introdução ao conceito de oferta. Teoria dos custos. Equilíbrio da firma no 
mercado de competição. 1.3. A oferta agregada do setor. 2. Introdução ao conceito de 
demanda. Demanda individual. Demanda agregada. Comportamento da demanda. Fatores 
que influenciam o comportamento da demanda interna. Fatores que afetam o comportamento 
da demanda externa. - O mercado em equilíbrio - aplicação dos conceitos de oferta e 
demanda. 1. Determinação do Preço. Fatores que afetam a demanda. Fatores que afetam a 
oferta. Política de preços mínimos. Política de subsídios. Manejo Econômico e Planejamento 
Agroindustrial: - Teoria Financeira. O valor temporal da moeda. Juros simples e compostos. 
Valor presente. Anuidades e perpetuidades. Valor presente de fluxos de caixa com períodos 
não uniformes. Análise de investimentos 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (4º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0310 Fitopatologia Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0359 Microbiologia 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Generalidades Sobre Fitopatologia. Características Gerais de Fitopatógenos. Fungos 
Fitopatogênicos. Sintomatologia. Conceitos. Sintomas externos ou morfológicos. Relações 
Patógeno-Hospedeiro. Parasitismo e Patogenicidade. Classificação dos Parasitas. Ciclo das 
relações: Inoculo, fonte, disseminação e ciclo da doença Ciclo de vida dos patógenos. 
Diagnose de Doenças. Fisiologia, metabolismo e crescimento de fungos. Fatores Abióticos: 
Temperatura. Umidade. Desequilíbrio Mineral. Luminosidade. Poluição. Mecanismos de 
Defesa das Plantas. Classificação     das     doenças     segundo processos Interferidos 
(McNew). Variabilidade de Microrganismos. Epidemiologia. Ação do Ambiente sobre Doenças 
de Plantas. Diagnose da Doenças. 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (5º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0312 Manejo e Conservação dos Solos Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0304  Ciência do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Caracterização física do solo: textura do solo, sistemas de classificação; determinação e 
importância; relações massa volume; estrutura e agregação do solo; consistência do solo; 
compactação do solo, avaliação, implicações, modelagem e aplicações; potencial da água no 
solo; disponibilidade de água para as plantas. Fatores que influem na erosão; modelos de 
predição da erosão; Práticas conservacionistas. Planejamento conservacionista. Classificação 
de terras para uso. Planejamento de uso das terras. Bacias de contenção: recomendação e 
dimensionamento. 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (5º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0313 Nutrição Mineral das Plantas Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0306  Fertilidade do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo da nutrição mineral de plantas. Os elementos essenciais. Critérios de 
essencialidade. Absorção de elementos pelas raízes, transporte e redistribuição. Contato íon-
raiz. Mecanismos de absorção. Cinética de absorção iônica. Fatores que afetam a absorção 
radicular. Transporte e redistribuição.  Absorção de elementos pelas folhas. Anatomia foliar. 
Vias e mecanismos. Velocidade de absorção e mobilidade dos nutrientes. Fatores que afetam 
a absorção foliar. Adubação foliar.  Exigências nutricionais. Funções dos macronutrientes – N, 
P, K, Ca, Mg, S. Funções dos micronutriente – B, Cl, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn, Ni, Co. Interações. 
Deficiências minerais mais comuns no Brasil. Elementos úteis- Na e Si. Elementos tóxicos- Al, 
Cd, Pb, Se, Br, Cr, I, F. Cultivo de plantas em solução nutritiva-pesquisa. Cultivo hidropônico 
de plantas-comercial. Cultivo de plantas em vaso com solo. Desenvolvimento de experimentos 
práticos. Avaliação do estado nutricional das plantas. Desenvolvimento de experimentos 
práticos e interpretações. 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (5º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0314 Forragicultura Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0306  Fertilidade do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos da forragicultura. Potencial de produção de forrageiras. Fatores limitantes da 
produção - luz, temperatura, água e nutrientes. Gramíneas tropicais forrageiras. Fixação 
biológica de N x Adubação nitrogenada. Manejo do solo sob pastagem. Formação de 
pastagem. Culturas na formação de pastagens. Rotação de pastagens com culturas. 
Conservação de forragens Alternativas para o período seco. Fenação: princípios e técnicas. 
Ensilagem. Outras formas de conservação: fenolagem e sacharina. Custos de conservação. 
Manejo de pastagens. Fundamentos do manejo de pastagens – relações solo/planta/animal. 
Produtividade/animal e produtividade/ área. Pastejo rotativo e pastejo contínuo. Manejo de 
pastagens prostadas e cespitosas. Manejo de capim-elefante. Uso de leguminosa e pastagens 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (6º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0315 Sociologia e Extensão Rural Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 4 - - 60 60 - - 

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

1.Introdução: relações entre as ciências humanas (sociologia antropologia, economia) e as 
ciências físicas e biológicas; problemas morfológicos. 2. Herança Colonial. A grande lavoura e 
a agricultura de subsistência. 3. As Relações de Trabalho. Do trabalho escravo ao trabalho 
livre. Colonos, pequenos parceiros e arrendatários e assalariados permanentes e temporários. 
Industrialização da Agricultura. 4. As condições para a industrialização. As indústrias da 
agricultura e as indústrias para agricultura. Integração da agropecuária com a indústria. Novas 
formas de produção agrícola. 5. A produção familiar moderniza e as empresas capitalistas. 6. 
Pesquisa Agronômica e Extensão Rural. 7. Geração, adoção e difusão de inovações: 
processos e condicionantes. 8. Fundamentos da Extensão Rural: conceitos, princípios e 
objetos. 9. Organizações privadas, estatais e cooperativas em extensão rural e 
desenvolvimento de comunidades. 10. Metodologia de extensão rural: individuais, grupais e 
massais. Revisão crítica da extensão rural. 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (5º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0316 Culturas Agrícolas I Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0306  Fertilidade do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Teoria e prática sobre a planta e as técnicas de cultivo do arroz, milho, feijão, 
mandioca, algodão e outras. Técnicas especiais visando a aumentar a produtividade do arroz, 
milho, feijão, mandioca, algodão. Tópicos especiais para cada cultura. Importância, origem, 
botânica, clima, solo, adubação, semeadura, tratos culturais, colheita, beneficiamento, 
armazenamento e melhoramento das culturas arroz, milho, feijão, mandioca, algodão. 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (5º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0318 Irrigação e Drenagem Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0307 Hidráulica Aplicada 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

1. Introdução. 2. Conceitos de física do solo aplicados à irrigação e drenagem. 3. Retenção e 
movimento da água no solo, em relação a sua disponibilidade às plantas. Necessidade de 
água das plantas. 4. Parâmetros para a irrigação. Controle da irrigação. Fatores que influem 
na escolha do método. 5. Irrigação por aspersão. Generalidades. Características dos 
equipamentos para sistemas portáteis, permanentes e mecanizados de aspersão. Projeto de 
um sistema de irrigação por aspersão portátil. Operação do sistema mecanizado de aspersão. 
6. Operação do sistema. Irrigação por sulcos. Generalidades. Características e tipos de sulcos. 
Avanço da água no sulco. Teste de infiltração no sulco. Projeto de um sistema de irrigação por 
sulcos. Operação do sistema. 7. Irrigação por inundação. Generalidades. Características dos 
tabuleiros. Projeto de um sistema de irrigação por inundação. Operação do sistema. 
Generalidades da irrigação por faixas de inundação. 8. Irrigação localizada. Generalidades. 
Componentes do sistema e suas características de funcionamento. Princípios básicos do 
método. Benefícios e problemas. Tipos de gotejadores e microaspersores. 9. Projeto de um 
sistema de irrigação localizada. Operação do sistema. 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (6º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0319 Energia da Biomassa Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos de energia. Avaliação do potencial da biomassa: agroenergia e resíduos. 
Características físico-químicas da biomassa. Combustão de biomassa em fornos e caldeiras. 
Gaseificação.Pirólise. Liquefação. Biodigestão. Fermentação. Hidrólise. Impacto ambiental do 
uso energético da biomassa. Classificação dos biocombustíveis. Óleos vegetais e biodiesel, 
álcool e resíduos para produção de energia. Aspectos sociais e ambientais da biomassa. O 
futuro da biomassa no Brasil e no mundo 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (6º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0320 Culturas Agrícolas II Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0306  Fertilidade do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Teoria e prática sobre a planta e as técnicas de cultivo de culturas energéticas 
(canavieira, amilácea, oleaginosas e florestais). Técnicas especiais visando a aumentar a 
produtividade da cana-de-açúcar e soja. Tópicos especiais para cada cultura. Importância, 
origem, botânica, clima, solo, adubação, semeadura, tratos culturais, colheita, beneficiamento, 
armazenamento e melhoramento das culturas da cana-de-açúcar e soja. 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (6º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0321 Entomologia Agrícola Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0356 Zoologia Geral  

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Entomologia: Introdução, histórico e importância agrícola dos insetos. Morfologia e fisiologia 
dos insetos. Principais ordens de insetos de importância agrícola. Características gerais, 
taxonomia e bionomia dos insetos. Coleta, montagem, conservação de insetos. Reprodução e 
desenvolvimento dos insetos 

 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (6º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0322 Controle de Plantas Daninhas Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução, princípios da ecologia das plantas daninhas Panorama e mercado de herbicidas no 
Brasil. Interação herbicida-ambiente. Destino dos herbicidas no ambiente. Interferência de 
plantas daninhas na produção das culturas. Manejo e métodos de controle de plantas 
daninhas. Técnicas de aplicação de herbicidas 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (10º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0323 Construções Rurais Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0355  Desenho Técnico 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo de Construções Rurais. Legislação específica. Exercício profissional. 
Conceito de construções rurais: fundamentos técnicos e legais. Características gerais das 
construções rurais. Responsabilidade técnica profissional. Estática: elementos de estática 
aplicados às construções. Resistência dos materiais: noções gerais. Esforços e deformações. 
Elementos de construção: principais, tipos, características gerais e aplicações. Técnica das 
construções: princípios básicos. Materiais de construção: tipos, características, seleção e 
orçamentação. Instalações rurais: características construtivas das principais instalações. 
ambiência nas construções. Saneamento rural. Estradas rurais.  Princípios de eletrificação 
rural. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 



 78 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (7º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0324 Mecanização Agrícola Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução ao estudo da mecanização agrícola. Classificação geral da maquinaria agrícola. 
Estudo de movimentos e de tempos. Desempenho operacional da maquinaria agrícola. Teoria 
da tração. Ensaios de tratores agrícolas. Seleção da maquinaria agrícola. Análise de custo de 
máquinas e implementos agrícolas. Combustíveis e lubrificantes. Máquinas e implementos 
para preparo do solo e colheita. Sistemas mecanizados. Fundamentos da agricultura de 
precisão. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 
 
 



 79 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (8º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0325 Eletrificação Rural Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0358 Física Geral e Experimental  

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. A energia elétrica como fator de desenvolvimento rural. Fontes geradoras de 
energia elétrica no meio rural. Sistemas de distribuição de energia elétrica no Brasil. A corrente 
alternada: equações básicas, tipos de circuitos, instrumento de medida. Linhas de transmissão 
Instalação de motores elétricos e pequenos grupos geradores. Iluminação. Utilização de pára-
raios no meio rural. Aterramento de cercas. Normas para a execução do projeto elétrico de 
uma propriedade rural. Telecomunicação rural. Formas de segurança aplicáveis a eletrificação 
rural de baixa tensão. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 



 80 

 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (8º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0326 Biotecnologia Agrícola Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Aplicação dos processos biotecnológicos na obtenção de polímeros, biofármacos e 
enzimas. Biotecnologia industrial: processos upstream e downstream. Processos 
fermentativos. Impacto da biotecnologia em economia e meio-ambiente. Marcos regulatórios. 
Tópicos especiais de Engenharia Genética. Os Organismos Transgênicos, a clonagem e o 
papel da Biossegurança. A Bioética e a Biotecnologia. Atividades laboratoriais. Fatores que 
afetam o uso das biotecnologias no meio rural. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 
 
 



 81 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (7º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0327 Culturas Agrícolas III Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0306  Fertilidade do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Principais plantas hortículas e olerículas de caráter comercial. Teoria e prática das 
técnicas de cultivo utilizadas na olericultura e horticultura. Técnicas especiais visando a 
aumentar a produtividade de plantas hortículas e oleríoculas. Tópicos especiais para cada 
cultura. Importância, origem, botânica, clima, solo, adubação, semeadura, tratos culturais, 
colheita, beneficiamento, armazenamento e melhoramento utilizados na olericultura e 
horticultura. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 
 
 



 82 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (7º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0328 Pragas das Plantas Cultivadas Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0321  Entomologia Agrícola 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Controle de pragas – Introdução e conceitos. Panorama e mercado de agrotóxicos no Brasil. 
Ecologia dos insetos. Tipos de controles de pragas e MIP. Legislação e toxicologia dos 
inseticidas. Técnicas de aplicação de agrotóxicos. Impacto socioambiental no uso de 
inseticidas. Pragas das plantas cultivadas e florestais. Métodos alternativos de controle de 
pragas. Outros grupos de pragas 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (10º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0329 Planejamento Agroenergético Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0319  Energia da Biomassa 

P AGR 0341  Bioenergias 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos de planejamento. Relações do setor de energia com a sociedade, balanço 
energético, matriz das relações inter-setoriais. Necessidades de investimentos, intensidade 
energética da economia e preços dos energéticos no meio rural. Organização do setor 
energético no Brasil. Modelagem de sistemas energéticos pra o meio rural. Modelos de 
planejamento energético de longo, médio e curto prazos no meio rural e de planejamento da 
oferta e da demanda. Critérios técnicos básicos e objetivos a serem alcançados nos vários 
modelos de planejamento energético. Avaliação da qualidade de serviços dos riscos 
associados de não atendimento da demanda de energia. Planejamento da operação de 
sistemas energéticos e otimização da rede instalada. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (8º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0354  Ecologia de Ecossistemas 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Conceitos e princípios da Gestão de Recursos Naturais. Desenvolvimento 
sustentável. Aspectos legais. Aspectos institucionais. Sistemas de gestão dos recursos 
naturais: minerais, hídricos, energéticos, do solo e dos vegetais. Instrumentos de gestão: 
regulatórios, econômicos, técnicos e educacionais. Métodos de apoio à gestão de recursos 
naturais: análise custo-benefício, análise multicriterial, análise de conflitos. Sistemas de apoio 
à decisão. Estudos de casos 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (8º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0332 Fruticultura Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0306  Fertilidade do Solo 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Conceito e importância da fruticultura nos aspectos econômico, social e alimentar. 
Classificação das plantas frutíferas. Propagação: métodos, aplicação e uso. Plantas matrizes e 
viveiros. Poda e condução de frutíferas: tipos de podas, uso e manejo da copa. Planejamento 
e instalação de plantio de pomares comerciais. Manejo e principais tratos culturais: nutrição e 
adubação, irrigação, colheita, pós-colheita e comercialização das principais fruteiras tropicais  

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 
 
 



 86 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0333 Planejamento Estratégico da 
Produção Agropecuária 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309 Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos de Estratégia Competitiva. Processo de elaboração e implementação do 
planejamento estratégico na produção agropecuária. Planejamento estratégico versus análise 
competitiva. Conceitos de política e estratégia, análise de recursos e ambiente, análise de 
cenários, estratégia e estrutura, modelos para formulação de estratégias. BSC (Balanced 
Scorecard) como instrumento de gestão estratégica que se propõe a auxiliarem as 
organizações a traduzirem suas estratégias em ação. Avaliação Estratégica. Estudos de casos 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (8º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0334 Silvicultura Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Aspectos econômicos e técnicas relevantes para a formação de povoamentos florestais. 
Planejamento e infra-estrutura básica de viveiros florestais. Sistemas de produção de mudas 
por semeadura direta e indireta em recipientes, Sistemas de produção de mudas de raiz nua; 
Sistemas de produção de mudas mediante o enraizamento de estacas. Técnicas de 
conservação do solo: práticas de caráter vegetativo, edáfico e mecânico; Técnicas de preparo 
do solo. Práticas de preparo primário e secundário do solo. Características físicas, químicas e 
efeito dos principais adubos sobre a fertilidade do solo; Determinação da necessidade de 
adubação; Interações existentes entre a adubação e demais práticas silviculturais. Critérios 
para a definição do espaçamento de plantio em função das características climáticas, 
fisiológicas, edáficas e do manejo florestal. Tratos culturais: Capinas manuais, mecânicas e 
químicas: Prevenção contra incêndios, controle de formigas e cupins 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR ( X )   OPTATIVA (  ) 

SEMESTRE: (7º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0341 Bioenergias Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0319   Energia da Biomassa 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Concepções sobre Energia e Desenvolvimento Sustentável. Recursos naturais e 
biodiversidade. A produção de energia e suas consequências ambientais. Fontes alternativas 
de energia: energia solar térmica e fotovoltaica; energia eólica; células a hidrogênio. Aspectos 
sociais, ambientais, econômicos e tecnológicos das energias alternativas. Energias 
alternativas no meio rural. Estudos de Casos 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR ( X )   OPTATIVA (  ) 

SEMESTRE: (10º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0350 Gestão Empresarial Rural Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309    Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Processo de gestão e sua importância para as organizações. O desenvolvimento 
organizacional. As técnicas de chefia e liderança. Poder e autoridade. Legitimidade e 
legalidade. O processo de negociação dentro e fora da organização. Conhecimento e 
identificação dos principais aspectos relacionados a gestão e o contexto que  a envolve. 
Comportamento do dirigente. Gestão financeira da empresa rural. Gestão do Marketing. 
Gestão de Recursos Humanos. Estudos de casos 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR ( X )   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (6º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0339 Gestão de Projetos Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309  Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Ciclo de vida e organização do projeto. Áreas de conhecimento em gerenciamento 
de projetos. Gerenciamento da integração do projeto. Gerenciamento do escopo do projeto. 
Gerenciamento do tempo do projeto. Gerenciamento de custos do projeto. Gerenciamento da 
qualidade do projeto. Gerenciamento de recursos humanos do projeto. Gerenciamento das 
comunicações do projeto. Gerenciamento de riscos do projeto. Gerenciamento de aquisições 
do projeto. Estudos de casos. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

 
 
 
 
 
 
 



 91 

 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 
 

DISCIPLINA: OBR ( X )   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (7º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0346 Geoprocessamento  Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0349  Topografia  
   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

1. Geoprocessamento e sua importância na área da ciência agronômica. 2. Fundamentos de 
cartografia: a) tipos de projeção; b) Projeção UTM; c) projeção topográfica local. 3. Sistemas 
de posicionamento global: princípios de funcionamento e aplicação em ciências agrárias. 4. 
Modelagem digital de terrenos. 5. Sensoriamento remoto e interpretação de imagens: 
princípios de fotogrametria e fotointerpretação: plano de vôo aerofotogramétrico; geometria da 
fotografia aérea vertical; estereoscopia; e princípios de restituição aerofotogramétrica; c) 
fotointerpretação: aplicações: caracterização de relevo; fotoanálise de bacias hidrográficas; 
fotopedologia; estudos de vegetação e uso atual da terra; d) sistemas de sensoriamento 
remoto orbital: os sistemas LANDSAT e SPOT, outros sistemas de sensoriamento remoto 
orbital (RADARSAT, CBERS, MECB etc.); e) análise de imagens orbitais (visual e digital), 
aplicações em levantamentos da cobertura vegetal e uso da terra; estudos de hidrografia, 
relevo e solos; monitoramento de culturas florestais e previsões de corte. 6. Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG): conceito, histórico e perspectivas; componentes de um SIG: 
base de dados; sistemas computacionais (hardware e software); componente organizacional; 
operações e aplicações. 

 

 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0362 Tecnologia de Pós-Colheita Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0316  Culturas Agrícolas I 

P AGR 0320  Culturas Agrícolas II 

P AGR 0327  Culturas Agrícolas III 

P AGR 0332   Fruticultura 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Estrutura de cadeias produtivas. Propriedades físicas dos grãos e oleaginosas. 
Psicrometria.Técnicas aplicadas ao processamento e conservação de produtos de origem 
vegetal. Fisiologia do desenvolvimento amadurecimento e respiração dos órgãos vegetais. 
Métodos de conservação de grãos e oleaginosas. Processamento de frutas e hortaliças. 
Processamento de grãos e oleaginosas. 
 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (X)   OPTATIVA (   ) 

SEMESTRE: (9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0357 Agricultura Familiar Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0315  Sociologia e Extensão Rural 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Agricultura familiar e agronegócio. Formação do modelo familiar e sua importância; 
êxodo rural; características do sistema de produção; relação da agricultura familiar com o 
mercado; formas organizacionais; aspectos econômicos da atividade familiar; inovação 
tecnológica e crédito rural no contexto da agricultura familiar; relação da agricultura familiar 
com outros setores; política agrícola e o pequeno produtor rural; preservação da agricultura 
familiar. Cooperativismo agrícola 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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9.3. Componentes Curriculares do Núcleo de Conteúdos Profissionais Específicos 

 
 

UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0338 Ética e Exercício Profissional Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

2 2 0  30 30 -  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Histórico da legislação profissional. Regulamentação da profissão e credenciamento 
profissional de Agronomia. Responsabilidades no exercício da profissão. Relações do 
engenheiro agrônomo com produtores rurais, instituições e outros profissionais. Sigilo 
profissional. Legislação profissional básica. Aspectos éticos na pesquisa agronômica e no 
exercício profissional. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (  X ) 

SEMESTRE: (A partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0335 Hidrologia e Manejo de Bacias 
Hidrográficas 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

    

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos da hidrologia. Terminologia, unidades e transformações em hidrologia. 
Microbacia hidrográfica: caracterização, morfologia, interpretação. Medição de parâmetros 
fisiográficos de bacias hidrográficas a partir de fotografias aéreas e de mapas. Balanço hídrico 
e balanço de energia em microbacias hidrográficas florestadas. Quantificação do balanço 
hídrico. Precipitação: processo hidrológico de entrada de água no sistema. Cálculo da 
precipitação média em microbacias hidrográficas. Papel das perdas por interceptação no 
balanço hídrico da microbacia. Medição da evapotranspiração. Regime da água do solo: 
conceitos de hidrologia do solo, dinâmica da água do solo, balanço hídrico do solo. Medição 
da infiltração, medição da água do solo, quantificação do balanço hídrico do solo. Hidrologia 
da microbacia hidrográfica: o processo de geração do deflúvio em microbacias, conceito de 
área variável de afluência. Efeitos da floresta sobre a produção de água. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA ( X  ) 

SEMESTRE: (A partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0336 Análise de Viabilidade de Projetos 
Agropecuários 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309  Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução: Conceitos fundamentais em investimentos agropecuários. Risco versus Retorno 
Custo de Oportunidade e Taxa Mínima de Atratividade. Problema Central da alocação de 
Capital. Análise de Investimentos. Matemática Financeira, Conceitos e Fórmulas. Juros 
simples, compostos e contínuos. Pagamentos simples e Séries anuais. Taxas de Juros efetiva 
e Nominal. Sistemas de amortização. Price. Empréstimos com carência, intermediária e 
cláusula de reajuste. Métodos de Análise de Investimento. Payback. Valor Presente Líquido – 
VPL. Valor Anual Uniforme Equivalente – VAUE. Taxa Interna de Retorno – TIR. Múltiplas 
Alternativas. Taxa de Retorno Restrita. Discussão sobre os Métodos de Análise. Análise de 
Empreendimentos no setor Agropecuário. Custo de Capital. Considerações sobre risco e 
incerteza. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0340 Logística Agroindustrial Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309  Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Logística: conceito, evolução, sistemas logísticos, objetivos, custos logísticos e trade-off. Nível 
de serviço logístico. Relação entre Logística e Agroindústria. Localização de empresas 
agroindustriais. Caracterização dos Sistemas de Transporte, Sistemas de Coleta e 
Distribuição, Armazenagem, Manuseio e Acondicionamento de Produtos, Controle de 
Estoques, Nível do Serviço Logístico, Custo e Investimentos Logísticos. Planejamento 
Logístico. Projetos de Sistemas Logísticos. Avaliação de desempenho em cadeias logísticas 
agroindustriais: sistemas de indicadores e Balanced Score Card. Estudos de Casos 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA ( X  ) 

SEMESTRE: (9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0337 Marketing e Mercados 
Agroindustriais 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309  Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Conceitos básicos de marketing. Ambiente de marketing no agronegócio. Marketing 
estratégico aplicado a firmas agroindustriais. Segmentação de mercado. Modelos de 
comportamento do consumidor. Pesquisa mercadológica no agronegócio. Instrumentos de 
marketing. Logística em marketing agroindustrial. Promoção e comunicação. Mercados 
Agroindustriais. Commodities agrícolas. Estudo de casos. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA ( X ) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0330 Controle de Qualidade Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0326  Biotecnologia Agrícola 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos da Qualidade. Normas e padrões de qualidade. Gestão da qualidade. 
Características que afetam a qualidade. Moderno sistema de qualidade (Deming, Just in time, 
ISO 9000). Implantação e segmento de sistemas de qualidade (qualidade/produtividade). 
Avaliação da qualidade no meio rural. 

 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0342 Secagem e Armazenamento de 
Grãos 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0316  Culturas Agrícolas I 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Constituição dos grãos. Características dos grãos armazenados. Psicrometria. 
Equilíbrio higroscópio. Secagem. Fornalhas. Simulação de secagem. Armazenagem. Aeração 
de grãos. Termometria. Controle de pragas em ambientes de armazenamento de grãos. 
Transportes de grãos. Prevenção de acidentes em unidades armazenadoras. Estudos de 
casos 

  
 
 
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0343 Gerenciamento de Complexos 
Agroindustriais 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309  Economia do Agronegócio  

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Conceitos de agronegócio. Desempenho do Agronegócio Brasileiro. Safras 
agrícolas e pecuárias. PIB do Agronegócio. Balança comercial; Mercado internacional de 
commodities. Complexos agroindustriais: Nota histórica, Conceitos e princípios. Vertentes 
metodológicas no gerenciamento de complexos agroindustriais. Cadeia produtiva e o mercado 
de insumos. Análise de cenários econômicos. Dimensionamento e potencial do mercado para 
produtos agrícolas. Conceitos básicos de empresas agroindustriais; Gestão estratégica de 
processos agroindústrias. Gestão estratégica de custos produção em complexos 
agroindustriais. Uso de softwares e aplicativos para controle de produção. Estudo de casos. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0344 Cooperativismo Agrícola Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 3 1  60 45 15  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0309  Economia do Agronegócio 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Fundamentos do Cooperativismo. Cooperativismo, associativismo e agronegócio. Elementos 
históricos e conceituais do cooperativismo. Tipos de Cooperativas. Cooperativas de Crédito e 
Crédito Rural. Administração de cooperativas agrícolas. Informática na Agroindústria. Estudos 
de casos. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0345 Legislação e Licenciamento 
Ambiental 

Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

2 2 -  30 30 -  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

   

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Introdução. Fundamentos, conceito, fontes e princípios do Direito Ambiental. Principais normas 
da legislação federal aplicáveis. Evolução histórica. O conceito jurídico de meio ambiente. A 
proteção constitucional do meio ambiente e os bens ambientais. O sistema federativo e a 
competência no meio ambiente. A Política Nacional do Meio Ambiente, seus instrumentos e o 
funcionamento do SISNAMA. Licenciamento Ambiental e o Estudo Prévio de Impacto 
Ambiental. O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza. A Política Nacional 
de Recursos Hídricos, A proteção da flora, fauna e pesca. O Estatuto da Cidade. A Lei de 
Crime Ambientais e os instrumentos judiciais e extrajudiciais de defesa dos bens ambientais. 
Reparação de danos ambientais. 

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0369 Unidades de Conservação Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

2 2   30 30   

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

 

EMENTA 

Importância e objetivos da criação de Unidades de Conservação. Classificação das Unidades 
de Conservação de uso direto e indireto. As Unidades de Conservação brasileiras: 
características gerais, legislação pertinente e principais problemas e possíveis soluções.  
Planejamento de Unidades de Conservação: objetivos, fases e modelos. Plano de manejo de 
Unidades de Conservação: finalidade, zoneamento, gerenciamento de recursos humanos e 
físicos e programas de pesquisa, conservação, proteção integral, uso direto, educação e 
recreação, e monitoramento. Unidades de Conservação no Rio Grande do Norte. Florestas 
Nacionais. Reservas Ecológicas. Reservas Particulares de Preservação Natural. Parques 
Municipais.   

  
 
 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (a partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0370 Recuperação de Matas Ciliares Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

4 2 2  60 30 30  

 

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais 

 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

Introdução. Terminologia de matas ciliares. Legislação pertinente ao reflorestamento ciliar e à 
recuperação de áreas ciliares degradadas; Diagnóstico das condições de sítio; Modelos de 
implantação; Seleção de espécies para matas ciliares; Métodos de implantação; Métodos de 
enriquecimento e regeneração natural; Fatores definidores da vegetação ciliar. Florística de 
matas ciliares. Processos definidores da dinâmica florestal (sucessão, banco de sementes, 
dispersão, regeneração e propagação vegetativa). Identificação e caracterização das 
situações ciliares. Definição das ações de recuperação para cada situação ciliar. Priorização 
das situações de recuperação. Adequação ambiental de unidades naturais e unidades de 
produção. Indicadores de avaliação e monitoramento de áreas ciliares recuperadas. 
Apresentação de projetos de recuperação ciliar. Aspectos gerais da escolha e coleta de 
sementes para produção para recuperação de matas ciliares. Aspectos gerais da produção, 
implantação e manutenção de um viveiro de mudas de nativas.  Modelos de plantio através de 
mudas, semeadura direta e banco de sementes. Custos de implantação de mata ciliar e de 
recuperação de áreas ciliares degradadas.  

  
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (A partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0371 Produtos Energéticos da Madeira Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0319 Energia da Biomassa 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

Introdução. A madeira como opção energética; Demanda atual e futura de recursos 
energéticos; Relação entre as características físicas e químicas da madeira e a produção de 
energia. Carbonização da madeira. O estudo do tempo e da temperatura no processo de 
carbonização: a) Modelo de Kamury e Blackshear. b) Modelo de Holmes. Rendimento da 
carbonização: Avaliação do carvão vegetal. a) Analise imediata - teor de carbono fixo. b) 
analise física - densidade aparente; - densidade verdadeira; - friabilidade - teste de 
tamboramento e queda de poder calorífico. c) analise mecânica.  Recuperação de subprodutos 
da carbonização: a) alcatrão. Carbonização descontinua: a) fornos de alvenaria; histórico dos 
fornos - construção de fornos - manejo dos fornos para produção de carvão vegetal. b) fornos 
metálicos. Carbonização continua - sistema sific-lambiote - outros sistemas (stanford, seaman, 
richert, lacotte, ipt). Gaseificação.  introdução: a) classificação dos processos e equipamento 
de gaseificação. Princípios de gaseificação: a) aspectos químicos. b) aspectos físicos. 
Gaseificação a carvão vegetal. Produção de etanol. Introdução. Processos de obtenção: a) 
síntese a partir do etileno. b) processo fermentativo. 6.3. Matérias-primas para obtenção do 
etanol: amiláceas, sacaríneas, celulósicas. Processo de obtenção do etanol a partir de 
matérias-primas celulósicas. Produção de metanol.  

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (A partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0368 Agroecologia e Agricultura Orgânica Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais 

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

 

EMENTA 

Generalidades. Bases científicas da agroecologia. Energia – fluxo energético e estrutura 
trófica. Maximização do fluxo de energia nos sistemas agropecuários. Evolução dos sistemas 
agrícolas – origens da agricultura. Domesticação animal. Agricultura de subsistência. 
Características ecológicas da agricultura intensiva. Produção de alimentos e demografia. 
Agricultura industrial – vulnerabilidade genética dos cultivares e raças modernas. Revolução 
verde. Sementes selecionadas, germoplasmas e erosão genética. Industrialização das 
sementes. Conseqüências do uso dos adubos solúveis. Agricultura Orgânica – A agricultura no 
contexto ecológico. Sistemas autossustentáveis. Fundamentos de agricultura por métodos 
alternativos. Manejo Ecológico de Solos – Conservação do solo e da água. Reciclagem dos 
resíduos orgânicos. Adubos de baixa solubilidade. Fixação biológica de nitrogênio, micorrizas 
e a importância das minhocas. Manejo Ecológico de Culturas – diversificação de culturas: 
rotações e cultivo múltiplo. Coberturas vivas e mortas. Permacultura. Manejo ecológico de 
espécies daninhas – alternativas ao controle químico de pragas, patógenos e plantas 
invasoras. Alelopatia. 

 

 
Natal, 03 de março de 2010. 

 
_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA ( X  ) 

SEMESTRE: (A partir do 9º.) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0373 Sistemas Agroflorestais Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0333 Planejamento Estratégico da Produção Agropecuária 
   

   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

  

 

EMENTA 

1. A Ciência Agrossilvicultura e os sistemas agroflorestais. 2. Histórico da agrossilvicultura. 
Conceitos de sistemas agroflorestais. 3. Classificação de sistemas agroflorestais. Vantagens e 
desvantagens dos sistemas agroflorestais. Práticas agroflorestais. Diagnóstico e planejamento 
de sistemas agroflorestais. 4. A agrossilvicultura no mundo. Princípios de seleção e espécies 
para sistemas agroflorestais. 5. Experimentação em sistemas agroflorestais. 6. Extensão 
agroflorestal. Análise econômica dos sistemas agroflorestais. 7. Sistemas agroflorestais na 
Caatinga. A convivência floresta x pecuária. 8. As técnicas de manejo para pastoreio na 
vegetação da Caatinga e seus efeitos sobre o solo e a diversidade vegetal.  

 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA ( X ) 

SEMESTRE: (A partir do 9°) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0374 Recuperação de Áreas Degradadas Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais 
   

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

  

 

EMENTA 

Conceituação e caracterização de área degradada. Fontes e efeitos da degradação de 
ambientes. Objetivos da recuperação de áreas degradadas (RAD). Atividade mineradora e 
seus impactos ambientais. A pedogênese no contexto da recuperação ambiental. Drenagem 
ácida. Geomorfologia no contexto de RAD. O papel de espécies arbóreas na RAD. Princípios 
de ecologia aplicados aos processos de RAD. Principais estratégias de RAD. Recomposição 
de matas ciliares e corredores ecológicos. Sistemas agroflorestais no contexto de RAD.  
Avaliação e monitoramento de processos de RAD. Uso de sistemas de informações 
geográficas no planejamento e monitoramento de processos de RAD. O problema da 
degradação do solo no semi-árido brasileiro. Métodos de recuperação. Manejo da vegetação 
na Caatinga. 9. Manutenção da biodiversidade.  

 

 
Natal, 03 de março de 2010. 

 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 
Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Curso: Engenharia Agronômica 

 

DISCIPLINA: OBR (  )   OPTATIVA (X) 

SEMESTRE: (A partir do 9º) 

Código Denominação Créditos Carga Horária 

AGR 0372 Perícia Ambiental Tot. Aul. Lab. Est. Tot. Aul. Lab. Est. 

  4 2 2  60 30 30  

 

PRÉ-REQUISITOS E/OU CO-REQUISITOS 

P/C Código Denominação 

P AGR 0331 Gestão de Recursos Naturais 

 

EQUIVALÊNCIA GERAL 

Código Denominação 

  

  

 

EMENTA 

Economia de recursos naturais. Avaliação Pericial em áreas florestais e agrícolas. 
Levantamento de dados em instituições públicas e privadas. Valores de mercado de 
propriedades e benfeitorias rurais. Elaboração de laudos técnicos. Códigos civil em relação a 
desapropriação. Audiência de intenção e julgamento. O papel do Perito e do Assistente 
Técnico. Código Civil e as atribuições do Perito. Lei dos crimes ambientais e responsabilidade 
Civil e Criminal. Direito Material Difuso, bens ambientais. Competência em matéria ambiental. 
Aspectos processuais gerais da jurisdição civil coletiva, ação civil pública ambiental, ação 
popular ambiental, mandado de segurança coletivo ambiental e mandado de injunção 
ambiental. 

 

 

 
 

Natal, 03 de março de 2010. 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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10. Cadastro de Atividades 
 
10.1. Estágio Supervisionado Obrigatório em Engenharia Agronômica 
 

UFRN 

Centro: Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Departamento: Agropecuária 

Curso: Engenharia Agronômica 

Obrigatória ( X )     Complementar  (   ) 

Semestre: 9º. período 

 

Código Denominação 
Carga 

Horária 

AGR 0363 
Estágio Supervisionado Obrigatório em  

Engenharia Agronômica 
240 

 

Descrição da Atividade 

 

O Estágio Supervisionado Obrigatório em Engenharia Agronômica – AGR 0363, com 

carga horária de 240 horas, deverá ser realizado no 9º. período do curso. O Estágio 

Supervisionado Obrigatório constitui-se em um componente capaz de propiciar a 

retroalimentação do processo formativo do aluno e poderá ser desenvolvido em instituições 

públicas ou privadas, com as quais a UFRN mantenha convênio para esta finalidade. Ao final 

do estágio, o aluno deverá entregar um relatório das suas atividades no Estágio, assinado pelo 

Professor Orientador e pelo Técnico responsável.   

Em casos específicos, analisados e julgados pelo colegiado do curso, o Estágio 

Supervisionado Obrigatório em Engenharia Agronômica poderá ser realizado em outro período 

que não seja aquele relacionado no projeto. 

   

 
 
 

Natal, 04 de Março de 2010 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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10.2. Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 
 

UFRN 

Centro: Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Departamento: Agropecuária 

Curso: Engenharia Agronômica 

Obrigatória ( X )     Complementar  (   ) 

Semestre: 10º 

 

Código Denominação 
Carga 

Horária 

AGR0364 Trabalho de Conclusão de Curso 60 

 
 

Descrição da Atividade 

          Para efeito de conclusão de curso, os alunos deverão apresentar o Trabalho de 

Conclusão do Curso (TCC), a ser apresentado no 10º. período do curso, o qual pode ser o 

resultado de uma pesquisa cientifica, uma Revisão Bibliográfica de temas recentes em 

Engenharia Agronômica ou Trabalhos de Extensão/Projetos na área de difusão de tecnologia 

rural. Em qualquer caso, a Pesquisa/Revisão/Trabalho de Extensão/Projeto deverá ser escrito 

na forma de Monografia e apresentado oralmente pelos alunos, perante banca examinadora, 

de acordo com as normas a serem elaboradas pelo Colegiado do Curso. Não serão aceitos 

relatórios do Estagio Supervisionado em Engenharia Agronômica como TCC.  

           Os professores orientadores deverão direcionar os alunos para que os mesmos, 

preferencialmente, realizem uma atividade de pesquisa que possibilite a produção de um artigo 

cientifico de qualidade, aumentando assim a produção cientifica e aprimorando a redação 

técnica dos mesmos. Esses trabalhos poderão ser desenvolvidos na própria área da Unidade 

Acadêmica, com ou sem remuneração, preferencialmente em atividades inseridas em um 

projeto de pesquisa dos professores da UECIA. 

          A redação do Trabalho de Conclusão de Curso deverá seguir as Normas de 

Apresentação de Trabalhos de Conclusão do Curso de Graduação em Engenharia Agronômica 

da UFRN, as quais deverão ser criadas após a instalação do curso. 

 
 
 

Natal, 04 de Março de 2010 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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10.3. Atividade Integradora de Formação - Escritório de Projetos  
 

UFRN 

Centro: Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Departamento: Agropecuária 

Curso: Engenharia Agronômica 

Obrigatória ( X )     Complementar  (   ) 

Semestre: 7º  

 

Código Denominação 
Carga 

Horária 

AGR 0365 Escritório de Projetos I 60 

 
 

Descrição da Atividade 
O Escritório de Projetos, considerado como uma atividade integradora de formação (Art. 89 

Resolução227/09-CONSEPE), é um ambiente acadêmico, onde os alunos envolvidos terão a 

oportunidade de vivenciar a prática do gerenciamento de um projeto, executando todas as 

etapas do ciclo de vida de um projeto, desde a sua concepção até sua implantação, visando 

incrementar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos nas disciplinas, ao longo do curso 

de Engenharia Agronômica. Entre os benefícios oferecidos aos alunos pela atividade, podem-

se citar os conhecimentos a serem adquiridos nas seguintes situações: (1) Acompanhamento 

de um processo consistente de avaliação de resultados de um projeto, (2) Conhecimento das 

habilidades e ferramentas necessárias para um efetivo gerenciamento de projetos, (3) 

Melhoria/nivelamento do uso de recursos de forma mais eficiente (4) Treinamento em 

mecanismos de seleção e priorização de projetos, o que contribui significativamente para a 

tomada eficiente de decisões (5) Treinamento em procedimentos de definição e busca da 

aplicação padronizada de processos e metodologias de gerenciamento de projetos, permitindo 

uma execução, controle e avaliação mais eficientes de um projeto, (6) Treinamento em 

processos de melhoria no planejamento e previsão operacionais (orçamento), entre outras. 

Essa atividade, de natureza obrigatória e conduzida por um professor-orientador do curso, será 

realizada durante os 7º e 8º períodos de curso, considerando-se que em cada semestre serão 

destinadas 60 horas para o desenvolvimento da atividade, totalizando 120 horas. A atividade 

tem como pré-requisito a disciplina AGR 0339 Gestão de Projetos. 

 
Natal, 04 de Março de 2010 

 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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UFRN 

Centro: Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Departamento: Agropecuária 

Curso: Engenharia Agronômica 

Obrigatória ( X )     Complementar  (   ) 

Semestre: 8º  

 

Código Denominação 
Carga 

Horária 

AGR 0366 Escritório de Projetos II 60 

 
 

Descrição da Atividade 
O Escritório de Projetos, considerado como uma atividade integradora de formação (Art. 89 

Resolução227/09-CONSEPE), é um ambiente acadêmico, onde os alunos envolvidos terão a 

oportunidade de vivenciar a prática do gerenciamento de um projeto, executando todas as 

etapas do ciclo de vida de um projeto, desde a sua concepção até sua implantação, visando 

incrementar, de forma prática, os conhecimentos adquiridos nas disciplinas, ao longo do curso 

de Engenharia Agronômica. Entre os benefícios oferecidos aos alunos pela atividade, podem-

se citar os conhecimentos a serem adquiridos nas seguintes situações: (1) Acompanhamento 

de um processo consistente de avaliação de resultados de um projeto, (2) Conhecimento das 

habilidades e ferramentas necessárias para um efetivo gerenciamento de projetos, (3) 

Melhoria/nivelamento do uso de recursos de forma mais eficiente (4) Treinamento em 

mecanismos de seleção e priorização de projetos, o que contribui significativamente para a 

tomada eficiente de decisões (5) Treinamento em procedimentos de definição e busca da 

aplicação padronizada de processos e metodologias de gerenciamento de projetos, permitindo 

uma execução, controle e avaliação mais eficientes de um projeto, (6) Treinamento em 

processos de melhoria no planejamento e previsão operacionais (orçamento), entre outras. 

Essa atividade, de natureza obrigatória e conduzida por um professor-orientador do curso, será 

realizada durante os 7º e 8º períodos de curso, considerando-se que em cada semestre serão 

destinadas 60 horas para o desenvolvimento da atividade, totalizando 120 horas. A atividade 

tem como pré-requisito a disciplina AGR 0339 Gestão de Projetos. 

 
Natal, 04 de Março de 2010 

 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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10.4 Atividades Complementares  
 

UFRN 

Centro: Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 

Departamento: Agropecuária 

Curso: Engenharia Agronômica 

Obrigatória ( X )     Complementar  (   ) 

Semestre: A partir do 1º semestre 

 

Código Denominação 
Carga 

Horária 

AGR0367 Atividades Complementares  90 

 
 

Descrição da Atividade 

         São atividades obrigatórias que o acadêmico de Engenharia Agronômica da UFRN 

deverá participar, em ambiente fora de sala de aula, as quais somadas totalizarão uma carga 

horária de, no mínimo, 90 horas. Basicamente serão atividades de ensino, pesquisa e  

extensão com o objetivo de ampliar o leque de seus conhecimentos técnicos de forma prática, 

aumentar sua convivência e desembaraço no meio agronômico profissional, despertar sua 

curiosidade para o sentido da pesquisa cientifica e estabelecer uma sólida produção cientifica, 

o que será fundamental quando o acadêmico tentar uma vaga em cursos de Pós-Graduação. 

 Essas atividades complementares obrigatórias poderão ser desenvolvidas 

concomitantemente com o Estágio Supervisionado em Engenharia Agronômica e consistirão 

de participação em palestras, debates, estágios não curriculares, eventos científicos com ou 

sem apresentação de artigos, feiras agropecuárias, publicação de artigos científicos em 

revistas especializadas, monitoria, estágios, bolsas de iniciação cientifica e outros.  

 
 
 
 

Natal, 04 de Março de 2010 
 
 

_____________________________________________________ 
Diretor da Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias 
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11. Relação e Normas das Atividades Complementares  
  

 Conforme apresentado, o acadêmico do Curso de Engenharia Agronômica da 

UFRN deverá participar de atividades de extensão e pesquisa fora do ambiente de sala 

de aula, com o objetivo de ampliar o conjunto de seus conhecimentos técnicos de forma 

prática, aumentar sua convivência com as atividades desenvolvidas no meio profissional, 

despertar sua curiosidade para o lado da pesquisa cientifica e estabelecer uma sólida 

produção cientifica, o que será fundamental quando o acadêmico tentar uma vaga em 

cursos de Pós-Graduação. Essas atividades são definidas como “Atividades 

Complementares”. 

 Essas atividades complementares deverão totalizar 90 horas ao longo do curso.  

Alguns pontos devem ser observados: 

1) Para o curso de Engenharia Agronômica, a monitoria pode ser considerada para fins 

de Atividades Complementares. De acordo com as normas a serem propostas ao 

Colegiado do Curso de Engenharia Agronômica, a monitoria pode ser feita em disciplinas 

ligadas à Unidade Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias, devendo o professor 

responsável solicitar a abertura de vagas para monitoria na Plenária da UECIA. Cada 

aluno poderá ser monitor voluntário até duas vezes, não podendo, entretanto, ser na 

mesma disciplina.  

2) Será considerado como pontuado, o trabalho aceito para publicação em revista 

científica ou com comprovação de apresentação em congressos de caráter científico ou 

similar.  

3) Não serão considerados, para efeito de pontuação, seminários de disciplinas ou que 

não tenham conotação científica. 

4) Para fins de pontuação e atendimento às “Atividades Complementares”, a 

Coordenação do Curso se responsabilizará em promover duas palestras anuais, em dias 

e horários fixos na semana, de modo a possibilitar o maior fluxo possível de alunos. 

Estas palestras deverão ser programadas e divulgadas com antecedência mínima de 20 

dias. 



 117 

5) A Coordenação do Curso se responsabilizará em criar um arquivo digital de todos os 

alunos do curso, de forma a registrar todas suas atividades complementares obrigatórias 

para fins de registro escolar. 

6) O aluno não poderá disponibilizar mais do que 55 horas em uma única atividade. 

 

No quadro apresentado a seguir, estão listados as atividades complementares e a 

sua pontuação.   

 

Quadro 2 – Relação e Carga Horária das Atividades Complementares do Curso de 
Engenharia Agronômica da UFRN 

 

Atividades Pontos* 

Apresentação de trabalho oral ou pôster em evento científico internacional  25 

Apresentação de trabalho oral ou pôster em evento científico nacional  20 

Apresentação de trabalho oral ou pôster em evento científico regional  15 

Participação em evento científico internacional sem apresentação de trabalho   8 

Participação em evento científico nacional sem apresentação de trabalho   6 

Participação em evento científico regional sem apresentação de trabalho   4 

Atividade de extensão rural e comunitária com carga horária superior a 40 horas 

(máximo de quatro) 

 

20 

Atividade de extensão rural e comunitária com carga horária de 17 a 39 horas 

(máximo de quatro) 
15 

Atividade de extensão rural e comunitária com carga horária de 8 a 16 horas 

(máximo de quatro) 

 

10 

Participação em Cursos de Extensão  15 

Estágio não obrigatório com carga horária superior a 40 horas (máximo de quatro)  25 

Estágio não obrigatório com carga horária de 17 a 39 horas (máximo de quatro) 15 

Estágio não obrigatório com carga horária de 8 a 16 horas (máximo de quatro) 10 

Bolsista de Iniciação Cientifica  25/semestre 

Monitoria  25/semestre 

Trabalho cientifico publicado em periódico especializado  25 

Participação em palestras ou seminários da área agrícola   3/palestra 

* Cada ponto equivale a uma hora aula 
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12. Orientação Acadêmica 

Um dos pontos mais discutidos pela Comissão que elaborou a presente proposta é 

a necessidade da figura do professor orientador dos alunos, prática obrigatória conforme 

Regulamento dos Cursos Regulares de Graduação da UFRN. As atividades de 

orientação acadêmica permanente serão implantadas e executadas por professores que 

ministram disciplinas obrigatórias profissionais ou optativas no curso de Engenharia 

Agronômica da UFRN, mediante indicação do Colegiado do Curso, ouvidos os 

Departamentos onde os docentes se encontram lotados. Os procedimentos para a 

execução da orientação acadêmica seguirão as especificações do Título X, Resolução 

227/09 CONSEPE. 

 O mandato de cada professor-orientador será de dois anos, podendo ser 

renovado, sendo as seguintes suas atribuições (Art. 123 Resolução 227/09 CONSEPE): 

I - acompanhar o desenvolvimento acadêmico dos alunos sob sua orientação; 

II - planejar, junto aos alunos, considerando a programação acadêmica do curso, um 

fluxo curricular compatível com seus interesses e possibilidades de desempenho 

acadêmico; 

III - orientar a tomada de decisões relativas à matrícula, trancamento e outros atos de 

interesse acadêmico; 

IV - apresentar aos alunos o projeto pedagógico do curso de graduação e a estrutura 

universitária; 

V - entregar ao colegiado de curso, ao final de cada semestre letivo, relatório das 

atividades; 

VI - participar das avaliações do projeto político-pedagógico.  

 

 Cada professor-orientador acompanhará o mesmo grupo de alunos, em número 

mínino de 20, desde o ingresso até à conclusão do curso, preferencialmente discentes 

com entrada no mesmo ano e semestre.  

 A orientação se dará exclusivamente no sentido de apoiar o aluno em suas 

decisões acadêmicas, provendo-o das informações necessárias e discutindo as questões 

pertinentes às alternativas que lhe são oferecidas, não significando sua vinculação aos 
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projetos acadêmicos do professor-orientador. Será também um dos instrumentos 

preferenciais através do qual será realizada a avaliação do Curso, especialmente o 

processo de avaliação discente.  

 

13. Sistemática de Avaliação do Curso 

O currículo do curso de Engenharia Agronômica ora proposto será avaliado 

considerando-se duas dimensões: PROCESSOS e PRODUTOS. 

1) PROCESSOS – durante a aplicação deste currículo, será observado se a 

aprendizagem dos alunos nas diversas disciplinas em termos de resultados parciais está 

se processando satisfatoriamente ou se necessitam de reformulação. Este trabalho 

realizar-se-á através da comparação das atividades realizadas com as planejadas, tendo 

em vista promover a melhoria curricular. 

2) PRODUTOS – após a conclusão de 02 (duas) turmas em períodos consecutivos 

realizar-se-á uma avaliação, objetivando-se a visualização do conjunto de resultados 

previstos e realizados, permitindo um julgamento eficaz de todas as atividades 

desenvolvidas, principalmente no que se refere ao Escritório de Projetos. 

Com relação ao egresso, o objetivo é verificar se a sua atuação é compatível com 

as necessidades do mercado de trabalho e as aspirações da comunidade, bem como se 

os conhecimentos adquiridos durante o curso ofereceram condições para um 

desempenho profissional satisfatório. 

Serão utilizados como mecanismos de avaliação os seguintes procedimentos: 

 

1) Reunir periodicamente todos os professores, agrupados por disciplinas afins, com a 

finalidade de proporcionarem a integração curricular; 

2) Aplicar questionário de avaliação aos alunos que concluírem o trabalho de conclusão 

do curso; 

3) Monitorar a elaboração dos planos de curso sem esquecer os elementos que 

compõem este plano; 
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4) Reunir periodicamente os professores que trabalham com o programa de orientação 

acadêmica, para colher subsídios; 

5) Realizar pesquisas periódicas para detectar o grau de satisfação dos egressos e 

mercado de trabalho com relação a otimização do currículo. 

 

14. Metodologia de Implantação e Gestão do Projeto Pedagógico 
 

O estudante, ao ingressar no Curso de Engenharia Agronômica, receberá 

informações sobre a estrutura da UFRN e especialmente da Unidade Acadêmica 

Especializada em Ciências Agrárias (UECIA), no município de Macaíba-RN, onde será 

instalada parte da estrutura a ser utilizada no curso. Assim, serão fornecidas informações 

sobre a sistemática de funcionamento da UECIA, os serviços da Pró-Reitoria de 

Graduação da UFRN e da Coordenação do Curso, além de informes acadêmicos, estes 

sob a responsabilidade do futuro Centro Acadêmico de Engenharia Agronômica. 

O acompanhamento será fundamentado obedecendo à seqüência curricular 

apresentado por um encadeamento de conhecimentos com a finalidade de garantir a 

integração curricular de conteúdos afins; 

No início de cada período letivo, serão realizadas reuniões com professores com 

vistas a elaboração dos planos de curso, integração das disciplinas afins e cumprimento 

das ementas sob orientação da PROGRAD. Cópias dos planos de cursos elaborados 

serão distribuídas aos alunos na primeira semana de aula e funcionarão como 

instrumentos de discussão e acompanhamento do processo ensino-aprendizagem no 

decorrer daquele período letivo. 

No final de cada período letivo, a CPA realizará avaliação do trabalho didático do 

professor e auto-avaliação dos estudantes. Os dados obtidos identificarão as dificuldades 

e serão utilizados para corrigir as falhas detectadas; 

O acompanhamento do processo de integralização curricular de cada estudante 

será feito pelo professor, através de trabalho de orientação acadêmica. Neste sistema, 

cada docente se responsabilizará por um grupo de, no máximo, 20 estudantes, desde o 

início do curso até a sua conclusão, orientando-os no processo de matrícula e 

organização curricular, conforme estabelecido no item 11 desse documento. 
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O conjunto de informações obtidas através dos mecanismos acima descritos e 

outros aqui não especificados, mas que poderão ser adotados, servirá como instrumentos 

de avaliação do Currículo Pleno do Curso de Engenharia Agronômica. 

 

15. Sistemática de Avaliação da Aprendizagem 
 

O processo de avaliação da aprendizagem obedecerá à Resolução nº 227/2009 do 

Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte (Título VIII), a qual estabelece que a avaliação do rendimento escolar seja feita por 

período letivo, em cada disciplina, através da verificação do aproveitamento e da 

assiduidade às atividades didáticas. A assiduidade é aferida através da freqüência às 

atividades didáticas programadas. 

No caso do Estágio Curricular Supervisionado em Engenharia Agronômica e do 

Escritório de Projetos, a avaliação obedecerá, além da Resolução 227/2009, às normas 

do regulamento específico dessas atividades, a ser submetida à aprovação pelo 

Colegiado do curso de Engenharia Agronômica da UFRN. 

 
 
 
16. Formas de Acesso ao Curso 
 

 Como formas de acesso ao curso, serão oferecidas as seguintes 

possibilidades: 

a) Processo seletivo através do Concurso Vestibular da UFRN ou similar (notas do 

ENEM), com 40 vagas anuais em entrada única; 

b) Transferência Compulsória. 

c) Transferência Voluntária  

d) Reingresso, a partir de oitavo ano de instalação do curso. 

e) PEC-G 
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17. Unidades Acadêmicas Envolvidas no Curso 

 Visto que grande parte das atividades acadêmicas do curso de Engenharia 

Agronômica será desenvolvida no campus da Escola Agrícola de Jundiaí, localizado no 

município de Macaíba/RN e face ao corpo docente que atualmente compõe a Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí, todas as 

disciplinas propostas para o curso terão código AGR, sendo de inteira responsabilidade 

da Unidade Acadêmica em Ciências Agrárias da UFRN.  

  

18.  Viabilidade de Criação do Curso 

18.1. Infra-Estrutura Física  

Grande parte das atividades do curso será efetuada nas dependências da Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí, no Campus 

de Macaíba-RN, que, com o advento do Programa de Reestruturação e Expansão das 

Universidades do MEC (REUNI) e a conseqüente criação do curso de Engenharia 

Florestal, assim como a expansão das atividades desenvolvidas no curso de Zootecnia, 

além dos recursos e projetos, vem se estruturando fisicamente para o aporte do montante 

proposto de alunos. Estão licitadas as obras de construção de seis laboratórios e 30 

salas para professores bem como dez salas de aulas para 40 alunos cada. Autorizado 

pela Administração Central da UFRN a construção de um novo restaurante e uma 

residência universitária no Campus de Macaíba. Outro projeto já autorizado é a 

construção de mais duas salas de aulas e dez salas para professores no complexo de 

aqüicultura deste Campus. 

Os alunos ingressantes irão cursar todas as disciplinas na própria Unidade 

Acadêmica Especializada em Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí-EAJ. As 

instalações físicas para aulas e laboratórios das disciplinas de formação básicas 

existentes na referida Unidade Acadêmica atendem às necessidades das disciplinas. 

Aporte posterior de unidades acadêmicas necessárias à execução de atividades práticas 

(laboratórios específicos não existentes na UECIA) será efetuado mediante projetos 

específicos, em sua fase relacionada à parte profissional do curso de Engenharia. 
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Dispõe-se da seguinte estrutura, no Campus de Macaíba: 

- Bloco com dez (10) salas de aula, cada uma com capacidade para 40 alunos (obra 

licitada); 

- Bloco com trinta (30) salas para professores(obra licitada); 

- Laboratório de Informática, do curso técnico de Informática, com 48 computadores; 

- Laboratórios de Física, Química, Biologia e Informática construídos para o Centro 

Vocacional Tecnológico, a ser construído na Escola Agrícola de Jundiaí(obra licitada); 

- Uma sala para abrigar a Coordenação do Curso(obra licitada); 

- Uma sala para o Apoio Técnico; 

- Laboratório de Computação; 

- Reserva Florestal com área de, aproximadamente, 200 hectares, totalmente demarcada 

e sinalizada, e abrangendo remanescentes ainda preservados dos biomas Caatinga e 

Mata Atlântica. 

 

 Além da estrutura própria já existente e a projetada na área da Escola Agrícola de 

Jundiaí, em Macaíba, o curso poderá utilizar para aulas práticas e pesquisas as seguintes 

instalações pertencentes a outras instituições: 

a) Estação Ecológica do Seridó, em Serra Negra do Norte, administrada pelo IBAMA-RN; 

b) Floresta Nacional de Nísia Floresta, em Nísia Floresta, administrada pelo IBAMA-RN; 

c) Floresta Nacional de Assú, no município de Assú-RN, administrada pelo IBAMA-RN; 

d) Estação Experimental Rommel de Mesquita, no bairro do Jiqui em Parnamirim, 

pertencente à EMPARN; 

e) Parque das Dunas, pertencente ao município de Natal e administrada pelo IDEMA. 

f) Laboratório de Análise de Sementes do Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), em Natal-RN. 
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Destaca-se que algumas ações já estão em curso visando a estruturação da Base 

Física da UECIA para o desenvolvimento de atividades ciências agrárias (baseado no 

Projeto de Reestruturação da Base Física de Jundiaí):  

 

Ações de Curto Prazo: 

- Elaboração do Plano Diretor da Unidade (em andamento) 

-  Aquisição de novos animais de raça (bovino, suíno, caprino e eqüino) 

-  Cercamento das áreas de maior atividade da escola 

 

Ações de Médio Prazo: 

-  Construção de 01 depósito para armazenamento de ração 

-  Construção de 01 depósito para armazenamento de medicamentos animais 

-  Restauração e reforma de estábulo 

-  Construção de sala de ordenha 

-  Construção de 01 galpão para cabra leiteira com sala de ordenha 

-  Construção de 01 aprisco de madeira 

-  Construção de 01 silo trincheira com capacidade para 40 toneladas 

-  Aquisição de novos equipamentos para atender as atuais instalações zootécnicas 

- Aquisição de novas máquinas, implementos agrícolas e equipamentos para 

aumentar a frota atual 

-  Construção de novas unidades zootécnicas 

-  Conclusão do centro de manejo de animais bovinos 

-  Residência para docentes em atividades diuturnas 
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O quadro 3 apresenta um resumo das atuais condições da Escola Agrícola de Jundiaí, 

em termos de instalações físicas: 

 

Quadro 3. Atuais Instalações Físicas da Escola Agrícola de Jundiaí 

 
Identificação dos ambientes 

 
Nº

 
 de 

Ambientes 

 
Área total 

(m
2
) 

 

Área total construída na EAJ  30.000 

Agroindústria (derivados de leite; derivados de frutas) 2 380 

Área de galinha caipira 1 600 

Auditório 1 (130 lugares) 1 200 

Auditório 2 (60 lugares) 1 120 

Codornário 1 400 

Aviário (frango) 1 2400 

Biblioteca 1 300 

Cooperativa (sede) 1 80 

Cunicultura  1 60 

Currais com centro de manejo (bovinos: leite e corte) 1 1800 

Estábulo 1 620 

Estação de piscicultura  1 1800 

Unidade de processamento de produtos apícolas (casa do mel) 1 1 32 

Unidade de processamento de produtos apícolas (casa do mel) 2 

Com certificação (a ser construída – REUNI) 
1 50 

Aprisco 1 240 

Galpão minhocultura 1 400 

Oficina mecânica 1 62 

Marcenaria 1 24 

Abatedouro de animais 1 120 

Ginásio de esportes 1 1800 

Grêmio estudantil (sede) 1 120 

Laboratório de informática  3 210 

Laboratório química, física e biologia 1 50 

Sala de aula 19 912 

Sala de projeção  3 160 
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Salão de aula  de dança  1 90 

Suinocultura ( pocilga) 1 186 

Usina de beneficiamento de sementes - UBS 1 380 

Viveiro de mudas 1 160 

Área de cultivo (horticultura) 1 10.000 

Área de cultivo (fruticultura) 1 40.000 

Área de cultivo (culturas anuais) 1 50.000 

Ônibus (27, 35 e 44 lugares) 03  

Tratores novos  03  

Caminhão 01  

Furgão 01  

Camioneta 02  

Carro de apoio administrativo 01  

Carroção para trator 03  

Reservatório (baragem)  500.000m³ 

 

18.2.  Biblioteca2  

O Campus de Macaiba dispõe de uma Biblioteca Rodolfo Hellisnki, inaugurada em 

maio de 2009, apta a receber o material bibliográfico da Biblioteca Central no tocante às 

ciências agrárias e equipada com sala com computadores e acervo bibliográfico 

necessitando de atualização para o curso proposto. 

A Biblioteca Central “Zila Mamede” tem como objetivo agrupar os livros e 

periódicos diretamente relacionados às linhas de pesquisa e ensino, não somente das 

áreas de Ciências Agrárias, como também das demais áreas. Para o curso de 

Engenharia Agronômica, todas as redes de informação com acesso gratuito estão 

disponíveis na INTERNET. A Biblioteca Central “Zila Mamede” conta com uma área física 

construída de 7.039,44 m². As bases de dados estão em CD-ROM: CIN, UNESCO, 

UNIBLIBI, Produção Intelectual UFSCar, CD do IBCT, Diário oficial da União, e, de 

abrangência específica para o curso, a base de dados da EMBRAPA. 

A biblioteca dispõe de mais de 1000 volumes de livros e periódicos para uso de 

alunos de Graduação e Pós-Graduação. Ela também dispõe de um banco de resumo de 

                                                 
2
  Com ênfase nos periódicos e recursos adicionais, facilidades de acesso a informações de que o curso dispõe (redes, 

bancos de dados, etc). 



 127 

trabalhos publicados em diversas áreas com ajuda de CD-ROM e Gerenciador (Software) 

de pesquisa e acesso a INTERNET através da conexão ao servidor da UFRN e de uma 

rede interna instalada no Centro de Tecnologia. Nesse aspecto, atualmente dispõe-se de 

rede local, com estações de trabalho para usuários e serviços a rede externa integrando 

todo o sistema de Bibliotecas da UFRN, através da rede INTERNET, que promoverá 

acesso dos usuários aos catálogos de serviços. Destaca-se que também dispõe de 

serviços para utilização da Rede Antares, rede de serviços de Informação em Ciência e 

Tecnologia, coordenada pelo IBICT, permite acesso à base de dados de 14 instituições 

brasileiras: 

 

1. BIREME (Ciências da saúde, microbiologia, saúde pública e farmacologia); 

2. CENAGRI  (Ciências Agrárias e Agropecuária) 

3. CNEM/CIN (Fontes de energia, energia nuclear, meio ambiente, engenharia elétrica, 

física, materiais e metalurgia); 

4. CNPq (Multidisciplinar); 

5. CPRM (Geociências, recursos minerais, geologia, geoquímica, geofísica e 

hidrogeologia); 

6. Fundação Getúlio Vargas – FGV (economia, estatística); 

7. Fundação André Tosello (Microbiologia, biotecnologia e biodiversidade); 

8. FUNDAJ (ciências sociais, urbanismo, arte e geociências); 

9. IBICT (ciência da informação, política científica e tecnológica); 

10. INPI (Marcas e Patentes); 

11. UFMG/EEF/SIBRADID (esportes); 

12. UFRGS/BC (multidisciplinar); 

13. UFRGS/ILEA (Integração latino-americana); 

14. USP/SIBI (multidisciplinar). 
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 Materiais didáticos específicos serão adquiridos mediante projetos específicos que 

poderão fazer parte de projetos tipo PRODENGE em sua fase relacionada à parte 

profissional dos cursos de Engenharia. 

 Destaca-se que na Escola Agrícola de Jundiaí recentemente (maio de 2009) foi 

inaugurada uma biblioteca setorial com material didático referente à área agrícola. 

 

18.3.  Convênios 

De acordo com as diretrizes e objetivos estipulados conceitualmente para a 

criação do curso de Engenharia Agronômica, as áreas de conhecimento prioritário para 

estágios são aquelas mencionadas anteriormente, ou seja, Gerenciamento do 

Agronegócio e Agroenergia. A possibilidade de convênios para transferência e troca de 

tecnologias e experiência, bem como o apoio ao estagio supervisionado obrigatório para 

a conclusão do curso, terá como base sustentatória as empresas privadas e instituições 

governamentais envolvidas com a agroindústria no Nordeste, que sejam por exemplo: 

- EMBRAPA - Agroenergia 

- Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte (EMPARN) 

- Embrapa Agroenergia 

- EMBRAPA Agroindústria Tropical 

- Centro Nacional de Fruticultura Tropical (EMBRAPA) 

- Empresa de Pesquisa e Extensão Rural da Paraíba (EMEPA ) 

- Empresa de Pesquisa  Agropecuária de Pernambuco (IPA) 

- EMBRAPA – Semi-Árido/PE 

- Associação NorteRiograndense de Criadores (ANORC) 

- Sociedade Nordestina de Criadores (SNC) 

- Sindicato dos Laticínios do Rio Grande do Norte 

- MAISA Agroindustrial Ltda. (RN) 

- FRUNORTE  

- Sindicato dos Produtores do Perímetro Irrigado do Vale do São Francisco (PE) 
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e as Universidades: 

- Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) 

- Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) 

- Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) 

- Universidade Federal do Ceará   (UFC) 

- Universidade Federal da Paraíba (UFPB) 

- Universidade Federal do Semi-Árido (UFERSA) 

- outras 

 

18.4. Corpo Docente 

 Será constituído pelos professores da Unidade acadêmica Especializada em 

Ciências Agrárias/Escola Agrícola de Jundiaí que ministrarem disciplinas no curso. 

Entretanto e apesar do corpo docente constituinte da EAJ ser considerado vasto (88 

professores atualmente, na área de ciências agrárias), no que se refere àqueles 

contratados para as atividades de nível técnico e superior, destaca-se que em algumas 

áreas do curso ainda se observa falta de docentes qualificados para a execução das 

atividades acadêmicas. Nesta situação e conforme proposta de criação do curso, enviada 

pelo Departamento de Agropecuária à Reitoria, a UFRN deverá disponibilizar, 

preliminarmente, sete (07) vagas de docentes, em regime de dedicação exclusiva, para 

compor o quadro docente do curso, especialmente no conteúdo das disciplinas 

profissionais.  

   

19. Resultados Esperados 

Espera-se lançar no mercado brasileiro engenheiros agrônomos diferenciados no 

tocante ao conhecimento da moderna agronomia, com visão apurada sobre a gestão do 

agronegócio da energia no Brasil. 

A Coordenação do Curso deverá criar, alimentar e manter um banco de dados com 

a situação profissional dos ex-alunos e manter constante relacionamento com os mesmos 

através de encontros e palestras, visando colher dados sobre a qualidade do Curso, o 
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desempenho e a satisfação profissional dos mesmos, a situação do mercado de trabalho, 

a relação emprego/salário e outros assuntos de relevância para a profissão.  
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