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R E S O L U Ç Ã O  Nº  019/2012-CI/CCA 

 CERTIDÃO 

  Certifico que a presente resolução 
foi afixada em local de costume, neste 
Centro, no dia 17/5/2012. 

Elisangela Rufato Martelozzi 
Secretária. 

  Aprova a proposta de alteração curricular 
no projeto pedagógico do curso de 
graduação em Agronomia do Campus Sede 
– criação de disciplinas.  

            
Considerando o conteúdo do Processo nº 1650/1991-PRO – vol. 3; 
considerando o Ofício nº 003/2012-AGR; 
considerando aprovação do Departamento de Agronomia em reuniões realizadas em 

11/11/2011 e 24/02/2012 e aprovação na 8ª reunião do Conselho Acadêmico do Curso de 
Agronomia, realizada em 13/04/2012; 

considerando o disposto nos incisos V e XXIII, artigo 48, da Resolução nº 008/2008-
COU; 

considerando reunião do Conselho Interdepartamental ocorrida em 16 de maio de 
2012; 
 
O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 
APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

Art. 1º- Aprovar a proposta de alteração curricular no projeto pedagógico do curso de 
graduação em Agronomia do Campus Sede, passando a vigorar a partir do ano letivo de 
2012, conforme segue: 

1-Criação das disciplinas optativas: 

DISCIPLINA: Agroclimatologia 
DEPARTAMENTO: Departamento de Agronomia 
CARGA HORÁRIA: 68 – Teórico-Prática 
PERIODICIDADE: Semestral 
EMENTA: Radiação solar, temperatura do ar e do solo, vapor 

d’água na atmosfera e suas influências na produção 
agrícola. Utilização de dados climáticos de estações 
automáticas e convencionais para cálculo da 
Evapotranspiração. Balanço hídrico do solo. 
Zoneamento agro climatológico. 

OBJETIVOS: A disciplina trata de assuntos básicos relacionados a 
meteorologia aplicada a ciências agrárias, procurando 
fornecer um embasamento teórico de fenômenos 
atmosféricos para a aplicação de métodos e técnicas 
utilizadas em irrigação e outras atividades em que é 
possível ao profissional interferir e modificar o meio 
ambiente em que se pratica a agricultura. 
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DISCIPLINA: Quimigação 
DEPARTAMENTO: Departamento de Agronomia 
CARGA HORÁRIA: 34 – Teórico-Prática 
PERIODICIDADE: Semestral 
EMENTA: Qualidade da água de irrigação, sistemas de 

quimigação, operação dos sistemas injeção, 
concentração da calda, automatização da quimigação, 
filtração com filtro de areia, disco e tela. 

OBJETIVOS: Capacitar o acadêmico para realizar quimigação 
(fertirrigação, insetigação e fungigação) buscando 
ótima produção, observando os aspectos técnicos, 
sociais, ambientais e econômicos desta técnica na 
produção agrícola. 

 
 
DISCIPLINA: Produção de Flores e Plantas Ornamentais 
DEPARTAMENTO: Departamento de Agronomia 
CARGA HORÁRIA: 34 – Teórico-Prática 
PERIODICIDADE: Semestral 
EMENTA: A floricultura e plantas ornamentais com enfoque nas 

diferentes formas de condução, comercialização, sócio-
economia, meio ambiente e sua aplicação no contexto 
das ciências agrárias. 

OBJETIVOS: Formatar recursos humanos que possam compreender, 
dirigir e assessorar tecnicamente à produção de flores 
e plantas ornamentais; 
Contextualizar aos discentes, discussões quanto à 
realidade da floricultura nacional e internacional na 
visão dos vários segmentos da sociedade brasileira; 
Dimensionar a importância quanto à localização ideal 
para a área de cultivo, aspectos que influenciam 
diretamente na produção, classificação, condução 
aliada ao manejo adequado, período de colheita, 
armazenamento, formas de comercialização de flores e 
plantas ornamentais; 
Elaborar, diagnosticar, executar e gerenciar áreas 
produtivas de flores e plantas ornamentais. 

 
 
Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Dê-se ciência. 
Cumpra-se. 
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Maringá, 16 de maio de 2012. 

 

Bruno Luiz Domingos De Angelis 
    Diretor 
 

          ADVERTÊNCIA: 

O prazo recursal termina em 
24/5/2012. (Art. 175 - § 1o do 
Regimento Geral da UEM) 

 


