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R E S O L U Ç Ã O Nº 039/2017-CI/CCA
CERTIDÃO
Certifico que a presente resolução foi
afixada em local de costume, neste
Centro e disponibilizada na página:
www.cca.uem.br, no dia 21/07/2017.

Aprova alteração no projeto pedagógico
do curso de graduação em Agronomia do
Campus Sede, referente a criação de
disciplinas optativas.

Elisângela Rufato Martelozzi
Secretária.

Considerando o contido do Processo nº 1.650/1991-PRO – vol. 3;
considerando a Resolução nº 157/2007-CEP, que aprova o novo Projeto
Pedagógico do Curso de Graduação em Agronomia;
considerando a Resolução nº 010/2010-CEP;
considerando a Resolução nº 004/2017-AGR;
considerando aprovações pelo Departamento de Agronomia em 11/03/2016 e
09/12/2016;
considerando o disposto no inciso XXIII, artigo 48 da Resolução nº 008/2008COU;
considerando a reunião do Conselho Interdepartamental do Centro de
Ciências Agrárias, realizada em 19 de julho de 2017.
O CONSELHO INTERDEPARTAMENTAL DO CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
APROVOU E EU, DIRETOR, SANCIONO A SEGUINTE RESOLUÇÃO:
Art. 1º- Aprovar a alteração no projeto pedagógico do curso de graduação em
Agronomia, Campus Sede, a vigorar a partir do ano letivo de 2017, conforme abaixo:
a)Criação das disciplinas optativas:
DISCIPLINA:

Culturas Potenciais para a Região Noroeste
do Estado do Paraná
CARGA HORÁRIA:
68 horas/aula– Teórica-Prática
PERIODICIDADE:
Semestral
DEPARTAMENTALIZAÇÃO: DAG
EMENTA:
Culturas de Oliveira, Palmáceas, Pfáffia,
Nozes: viabilidade socioeconômica e
ambiental dos sistemas de produção;
origem e evolução; caracterização botânica
e fenológica; exigências edafdoclimáticas;
exigências nutricionais e manejo químico e
físico
do
solo; tratos
culturais
e
fitossanitários; variedades e híbridos;
colheita, pós-colheita e comercialização.
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OBJETIVOS:

Capacitar ao acadêmico de Agronomia a
conhecer algumas das espécies hortícolas
com potencial de cultivo na região noroeste
do estado do Paraná, possibilitando seu
planejamento e execução.

DISCIPLINA:
CARGA HORÁRIA:
PERIODICIDADE:
DEPARTAMENTALIZAÇÃO:
EMENTA:

Olivicultura e Tecnologia do Azeite
34 – Teórica-Prática
Semestral
DAG
Produção de Azeitona de Mesa. Produção
de Azeite de Oliva. Análise Mercadológica.
Índices de Qualidade. Técnicas de Colheita,
Extração e Conservação. Análise Sensorial.
1.Conhecer a importância da oliveira e dos
setores de azeite e azeitona de mesa no
contexto
nacional
e
internacional;
2.Compreender o processo de formação dos
óleos nos frutos e sementes e quais os
fatores que o afetam; 3.Conhecer os
processos tecnológicos de obtenção do
azeite e da azeitona de mesa; 4. Conhecer
a composição química do azeite e os fatores
que a afetam; 5. Conhecer os processos de
elaboração de azeitonas de mesa; 6.
Conhecer os processos de elaboração do
azeite de oliva.

OBJETIVOS:

Art. 2º- Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.
Dê-se ciência.
Cumpra-se.
Maringá, 19 de julho de 2017.

Altair Bertonha
Diretor
ADVERTÊNCIA:
O prazo recursal termina em
o
28/07/2017. (Art. 95 - § 1 do
Regimento Geral da UEM)
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