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AGRICULTURA DE PRECISÃO  
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Princípios da agricultura de precisão. Conceito, histórico e processo decisório em agricultura 
de precisão. Sistemas de apoio à decisão para agricultura de precisão Aquisição e análise de 
dados em agricultura de precisão. Aquisição de dados espaciais. Aquisição de atributos. Sis-
temas de aquisição de dados. Sensores fixos, móveis e orbitais. Sistemas de aquisição, ar-
mazenamento e processamento de dados. Sistemas de transmissão de dados. Circuitos ele-
trônicos. Dispositivos de controle e acionamento. Colhedoras com medição da produtividade 
em tempo real. Implementos de hastes para medição de teor de água e compactação do so-
lo. Penetrômetro hidráulico eletrônico equipado com DGPS. Instrumentação para obtenção 
de dados das relações rodado/solo de tratores agrícolas. Análise espacial. Geração de cená-
rios prescritivos em sistemas inteligentes, preparo do solo, plantio e tratamentos fitossanitá-
rios. 
 
ANÁLISE DE SEMENTES  
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
Fisiologia e bioquímica da maturação fisiológica. Equilíbrio higroscópio e resistência à desse-
cação. Deterioração e vigor das sementes durante a maturação das sementes. Analisar a 
pesquisa em fisiologia e produção de sementes. Transmitir conhecimentos básicos e aplica-
dos de processos biológicos relacionados com a germinação, dormência, deterioração e vigor 
das sementes após a colheita e suas relações com sistemas de produção. Analisar a pesquisa 
em tecnologia e produção de sementes na pré e pós colheita. 
 
BIOLOGIA E MANEJO DE PLANTAS DANINHAS  
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
A disciplina visa estudar tópicos relativos a ecofisiologia das plantas daninhas, ou seja a rela-
ção das plantas daninhas entre si e com seu ambiente, bem como as características gerais 
das plantas daninhas, reprodução, dispersão, germinação e sobrevivência estratégias de 
adaptação e evolução, Genética e Evolução de plantas daninhas, Ciclo de vida das plantas 
daninhas; dispersão, germinação e sobrevivência; biologia das sementes no solo, Biologia de 
sementes no solo e germinação, ciclo de vida das plantas, interferência entre plantas. 
 
BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Conhecimentos básicos da biologia molecular sob vários aspectos do desenvolvimento vege-
tal, desde as técnicas básicas da tecnologia do DNA recombinante incluindo a extração quan-
tificação e análise de ácidos nucléicos até a manipulação genética de plantas e bactérias (Es-
cherichia coli e Agrobacterium tumefasciens). Conhecimentos básicos referentes à genética 
molecular e sua associação direta com características fenotípicas dando uma visão dos sis-
temas genéticos, sob a ótica da biologia molecular, permitindo o entendimento de processos 
como a regulação da expressão gênica os quais são as bases para o entendimento dos pro-
cessos biológicos. Metodologias utilizadas como marcadores moleculares, interpretação e ge-
notipagem a partir da leitura dos géis, mapeamento de marcadores moleculares em popula-
ções segregantes e detecção de marcas associadas a caracteres de interesse agronômico. 
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BIOLOGIA MOLECULAR E BIOTECNOLOGIA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Conhecimentos básicos da biologia molecular sob vários aspectos do desenvolvimento vege-
tal, desde as técnicas básicas da tecnologia do DNA recombinante incluindo a extração quan-
tificação e análise de ácidos nucléicos até a manipulação genética de plantas e bactérias (Es-
cherichia coli e Agrobacterium tumefasciens). Conhecimentos básicos referentes à genética 
molecular e sua associação direta com características fenotípicas dando uma visão dos sis-
temas genéticos, sob a ótica da biologia molecular, permitindo o entendimento de processos 
como a regulação da expressão gênica os quais são as bases para o entendimento dos pro-
cessos biológicos. Metodologias utilizadas como marcadores moleculares, interpretação e ge-
notipagem a partir da leitura dos géis, mapeamento de marcadores moleculares em popula-
ções segregantes e detecção de marcas associadas a caracteres de interesse agronômico. 
 
BIOLOGIA DO SOLO 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Conhecimento dos principais componentes da biota do solo, sua ecologia e processos bio-
químicos  que envolvem  a atuação dos macro e microrganismos na decomposição da maté-
ria orgânica, ciclagem e biodisponibilidade de nutrientes, bem como sua importância na pro-
dução agrícola e qualidade ambiental. 
 
CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PLANTAS DE LAVOURA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Apresentação de estruturas anatômicas e das bases fisiológicas do crescimento e desenvol-
vimento das plantas, visando o entendimento desses processos e assim integrar esses co-
nhecimentos no manejo de plantas de lavoura e também na formulação de propostas para 
aumentar o rendimento potencial dessas culturas em situações com e sem estresse. São 
abordados conteúdos referentes a: sistema vascular das plantas, meristemas, raízes, caules, 
crescimento primário e secundário, bases genéticas do crescimento e desenvolvimento das 
plantas, características das células que são importantes no desenvolvimento, luz, fitorregula-
dores e sinalização entre células, divisão celular, polaridade e crescimento das plantas, me-
ristema apical e formação das plantas; ontogenia do crescimento e desenvolvimento e bases 
fisiológicas para ambientes com estresse (calor, frio, seca, poluentes, radiação ultravioleta e 
outros). Capacitar o acadêmico perceber como as plantas aumentam seu tamanho e como 
elas adquirem uma forma padrão-específica em raiz, caule, folha, flor e fruto, com base nos 
seus aspectos fisiológicos, citológicos, bioquímicos, hormonais e nutricionais. 
 
ECOLOGIA NOS SISTEMAS AGROECOLÓGICOS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Ecossistemas naturais e das espécies (vegetal, animal) domesticadas. Centros de origem dos 
vegetais e animais cultivados e/ou domesticados. Análise dos processos das sucessões eco-
lógicas naturais  e aceleradas e suas interferências na adequação das espécies. Conhecimen-
to dos ciclos e processos envolvidos com a funcionalidade dos agroecossistemas. Análise das 
implicações ecológicas nas interações multitróficas. Conhecimento da importância da  biodi-
versidade  na sustentabilidade dos agroecossistemas. 
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ECOLOGIA NOS SISTEMAS AGRICOLAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Ecossitesmas naturais e das espécies (vegetal, animal) domesticadas. Centro de origem dos 
vegetais e animais cultivados e/ou domesticados. Análise dos processos das sucessões eco-
lógicas naturais e aceleradas e duas interferências na adequação das espécies. Conhecimen-
to dos ciclos e processos envolvidos com a funcionalidade dos agroecossistemas. Analise das 
implicações ecológicas nas interações multitróficas. Conhecimento da importância da biodi-
versidade na sustentabilidade dos agroecossistemas. A economia da natureza e a economia 
na sociedade humana; a prudência na exploração dos recursos naturais. Interações comple-
xas, cooperação e complementariedade nos agroecossistemas. Propriedades emergentes na 
dinâmica dos agrossistemas sustentáveis. A transmição ecológica da agricultura brasileira. 
 
ECOLOGIA NOS SISTEMAS AGRICOLAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
Ecossitesmas naturais e das espécies (vegetal, animal) domesticadas. Centro de origem dos 
vegetais e animais cultivados e/ou domesticados. Análise dos processos das sucessões eco-
lógicas naturais e aceleradas e duas interferências na adequação das espécies. Conhecimen-
to dos ciclos e processos envolvidos com a funcionalidade dos agroecossistemas. Analise das 
implicações ecológicas nas interações multitróficas. Conhecimento da importância da biodi-
versidade na sustentabilidade dos agroecossistemas. A economia da natureza e a economia 
na sociedade humana; a prudência na exploração dos recursos naturais. Interações comple-
xas, cooperação e complementariedade nos agroecossistemas. Propriedades emergentes na 
dinâmica dos agrossistemas sustentáveis. A transmição ecológica da agricultura brasileira. 
 
ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAIS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Medidas descritivas, distribuição de frequências, estimação, testes de hipóteses, dados de 
enumeração, análise da variância, regressão, correlação, delineamentos experimentais. 
 
ESTATÍSTICA E DELINEAMENTO EXPERIMENTAIS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Testes de hipóteses, análise da variância, regressão, correlação, covariância, delineamento 
experimental e técnicas de análise multivariada. 
 
ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
A disciplina Estágio em Docência é entendida como parte integrante da formação de mes-
tres, objetivando o exercício da docência ao nível do Ensino Superior como processo com-
plementar a formação pedagógica do aluno de pós-graduação, e será desenvolvida através 
da participação deste em atividades de ensino dos cursos de graduação da Universidade 
Considerar-se-ão atividades de ensino: a) ministração de aulas teóricas e práticas; b) partici-
pação em avaliação parcial de conteúdos programáticos, teóricos e práticos e  c) aplicação 
de métodos ou técnicas pedagógicas, como estudo dirigido, seminários, dentre outras. 
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ESTÁGIO EM DOCÊNCIA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
A disciplina Estágio em Docência é entendida como parte integrante da formação de Mestres 
e Doutores, objetivando o exercício da docência ao nível do Ensino Superior, como processo 
complementar a formação pedagógica do aluno de pós-graduação. A disciplina será desen-
volvida através da participação do aluno em atividades de ensino dos Cursos de Graduação 
da Universidade. As atividades de ensino serão constituídas de : a) elaboração e apresenta-
ção de aulas teóricas e práticas; b) participação em avaliação parcial de conteúdos progra-
máticos, teóricos e práticos; e c) aplicação de métodos ou técnicas pedagógicas, como estu-
do dirigido e seminários, dentre outras. De acordo com a Resolução Nº 026/99 – CONSEPE, 
da UDESC, o Estagio em Docência constitui obrigatório para os Cursos de Pós-Graduação 
“Stricto Sensu”, exceto para alunos que já são professores de Ensino Superior. 
 
ESTATÍSTICA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Conceitos fundamentais da estatística. Tipos de dados estatísticos e sua obtenção. Represen-
tação tabular gráfica. Estatística descritiva (medidas de tendência central, medidas de disper-
são, distribuição de freqüências, distribuição de probabilidade). 
 
ECOTOXICOLOGIA DE POLUENTES INORGÂNICOS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
Fontes naturais e antropogênicas de poluição inorgânicos. Noções de geoquímica dos poluen-
tes inorgânicos (metais pesados (MP) e metaloides). Noções toxicologia dos poluentes inor-
gânicos (metais pesados (MP) e metaloides). Introdução a análise de risco ambiental. 
 
FERTILIDADE DO SOLO 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Elementos essenciais; matéria orgânica e resíduos orgânicos; disponibilidade de nitrogênio, 
fósforo e potássio; técnicas de fertilização e eficiência de adubos nitrogenados, fosfatados e 
potássicos; disponibilidade de cálcio e magnésio; calagem; gessagem; disponibilidade de mi-
cronutrientes e respectivas fontes de nutrientes; adubação foliar; avaliação da disponibilida-
de de nutrientes; técnicas de calibração para recomendação de adubos e calcários. manejo 
da fertilidade em diferentes sistemas de cultivo. 
 
FISIOLOGIA E MANEJO DE FRUTEIRAS CLIMA TEMPERADO I 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Características morfo-fisiológicas de pomáceas e drupáceas; dormência de gemas; relação 
ambiente/frutífera; aspectos ligados ao florescimento e frutificação; crescimento e maturação 
de frutos; reguladores de crescimento; nutrição e manejo do solo; poda e condução; aspec-
tos relevantes de manejo das culturas da macieira, pereira, pessegueiro, ameixeira e nectari-
neira. 
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FISIOLOGIA E MANEJO DE FRUTEIRAS CLIMA TEMPERADO I 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Características morfo-fisiologicas de pomáceas e drupácias; dormência de gemas; relação 
ambiente/frutífera; aspectos ligados ao florescimento e frutificação; crescimento e maturação 
de frutos; reguladores de crescimento; nutrição e manejo do solo; poda e condução; aspec-
tos relevantes de manejo das culturas macieira, pereira, pessegueiro, ameixeira e nectarinei-
ra. 
 
FISIOLOGIA E MANEJO DE FRUTEIRAS CLIMA TEMPERADO II 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Características morfo-fisiologicas de videiras, quivizeiros, figueiras, caquizeiros e pequenos 
frutos (amora, framboesa, mirtilol); dormência de gemas; relação ambiente/frutífera; aspec-
tos ligados ao florescimento e frutificação; crescimento e maturação dos frutos; reguladores 
de crescimento; nutrição e manejo do solo; poda e condução; aspectos relevantes de manejo 
das culturas da videira, quivizeiro, figueira, caquizeiro e pequenos frutos. 
 
FISIOLOGIA E MANEJO DE FRUTEIRAS CLIMA TEMPERADO II 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Características morfo-fisiologicas de videiras, quivizeiros, figueiras, caquizeiros e pequenos 
frutos (amora, framboesa, mirtilol); dormência de gemas; relação ambiente/frutífera; aspec-
tos ligados ao florescimento e frutificação; crescimento e maturação dos frutos; reguladores 
de crescimento; nutrição e manejo do solo; poda e condução; aspectos relevantes de manejo 
das culturas da videira, quivizeiro, figueira, caquizeiro e pequenos frutos. 
 
FISIOLOGIA E SANIDADE DE SEMENTES 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
A disciplina de morfo-fisiologia e patologia de sementes visa mostrar os processos de forma-
ção das sementes nas gimnospermas e angiospermas (dicotiledôneas e monocotiledôneas); 
caracterização dos tegumentos; tipos de reservas; constituição do embrião; desenvolvimento 
fisiológico da sementes; processo de germinacao; processos de embebicao, metabolismo, 
controle hormonal e fatores que influenciam na germinação; caracterizar o processo de in-
fecção das sementes por agentes patogênicos; quantificar a sobrevivência e transmissão dos 
patogenos associados a semente; descrever metodologias para detecção de patógenos; de-
monstrar as implicações epidemiológicas da semente como fonte de inoculo primário para 
doenças de plantas e estabelecer as estratégias para produção de sementes sadias, medidas 
culturais, físicas e químicas de controle. 
 
FISIOLOGIA VEGETAL 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
A disciplina de Fisiologia vegetal visa: mostrar os processos fisiológicos vitais, seus mecanis-
mos e sua importância para os vegetais; a influência dos fatores ambientais sobre cada pro-
cesso fisiológico; as interdependências e inter-relações de todos os processos fisiológicos; e 
as exigências básicas dos vegetais para um perfeito desenvolvimento. A disciplina também 
trata das relações hídricas, fotossíntese, respiração, nutrição mineral, assimilação de nitrogê-
nio, translocação de solutos e crescimento e desenvolvimento de plantas. 
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FISIOLOGIA VEGETAL 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2008/1 
Relações hídricas, fotossíntese, respiração, nutrição mineral, assimilação de nitrogênio, trans-
locação de solutos e crescimento e desenvolvimento de plantas. 
 
FISIOLOGIA VEGETAL 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Bases morfológicas e fisiológicas do crescimento e do desenvolvimento das plantas, relações 
hídricas, fotossíntese, respiração, nutrição mineral, assimilação de nitrogênio, translocação 
de solutos e crescimento e desenvolvimento de plantas. 
 
FISIOLOGIA E TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Importância de estudos na área de pós-¬colheita; fisiologia do desenvolvimento pré-colheita 
e pós-colheita dos órgãos vegetais; fatores ambientais e seus efeitos na fisiologia pós-
colheita dos perecíveis; desordens fisiológicas, doenças e pragas em pós-colheita; avanços 
recentes na área de biologia molecular em pós-colheita; sistemas de manuseio, armazena-
mento e transporte; uso de produtos hortícolas minimamente processados. 
 
FISIOLOGIA E TECNOLOGIA PÓS-COLHEITA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/1 
Importância de estudos na área de pós-¬colheita; fisiologia do desenvolvimento pré-colheita 
e pós-colheita dos órgãos vegetais; fatores ambientais e seus efeitos na fisiologia pós-
colheita dos perecíveis; desordens fisiológicas, doenças e pragas em pós-colheita; avanços 
recentes na área de biologia molecular em pós-colheita; sistemas de manuseio, armazena-
mento e transporte; uso de produtos hortícolas minimamente processados. 
 
FUNDAMENTOS DO MANEJO DE PLANTAS DE LAVOURA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Abordar assuntos relevantes sobre rendimento potencial e demanda futura de alimentos 
agrícolas; desenvolvimento fenológico de culturas; efeitos de temperatura e fotoperíodo; on-
togenia do rendimento de grãos e de seus componentes; manejo do arranjo de plantas (den-
sidade e espaçamento) e o seu impacto sobre a eficiência fisiológica de utilização do ambien-
te (água, luz e nutrientes); ecofisiologia das culturas; épocas de semeadura e o seu impacto 
sobre o rendimento de cultivos; exigências hídricas; fisiologia da deficiência; estratégias de 
manejo para incrementar a eficiência de uso de água e manejo de culturas para altas produ-
tividades. 
 
FUNDAMENTOS DO MANEJO DE PLANTAS DE LAVOURA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Rendimento potencial dos cultivos e demanda por alimentos, crescimento e desenvolvimento 
dos cultivos, efeitos de temperatura, disponibilidade hídrica e fotoperiodo sobre o desenvol-
vimento das culturas, épocas de semeadura, arranjo de plantas, exigências hídricas, deficien-
cia hídrica, controle de plantas daninhas, qualidade de grãos, colheita e armazenamento de 
grãos. 
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MANEJO FITOSSANITÁRIO INTEGRADO DE HORTALIÇAS E FRUTÍFERAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Técnicas básicas de identificação de doenças, pragas e plantas invasoras. Diagnose direta e 
indireta de doenças. Postulados de Koch na identificação de doenças. Técnicas avançadas de 
identificação de doenças, pragas e plantas invasoras. Doenças, pragas  e plantas indesejá-
veis em hortaliças e fruteiras de importância econômica como alface, batata, tomate, crucífe-
ras (couve, rabanete, repolho), cucurbitáceas (abóbora, pepino), banana, citros (laranja, li-
mão, tangerina), figo, rosáceas (maçã, pêra, pêssego) e uva. Controle de doenças, pragas e 
plantas invasoras de hortaliças e frutíferas de importância econômica. 
 
MANEJO FITOSSANITÁRIO INTEGRADO DE PLANTAS DE LAVOURA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Técnicas básicas de identificação de doenças, pragas e plantas invasoras. Diagnose direta e 
indireta de doenças. Postulados de Koch na identificação de doenças. Técnicas avançadas de 
identificação de doenças, pragas e plantas invasoras. Doenças, pragas e plantas invasoras 
em grandes culturas de importância econômica como arroz, café, cereais de inverno (aveia e 
trigo), erva-mate, feijão, mandioca, fumo, milho, soja. Controle de doenças, pragas e plantas 
invasoras de grandes culturas de importância econômica. 
 
MANEJO INTEGRADO DE DOENÇAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Importância de doenças de plantas. Parasitismo e desenvolvimento de doenças. Epidemiolo-
gia: Conceitos e importância. Classificação epidemiológica de doenças. Ciclo das relações pa-
togeno-hospedeiro. Princípios gerais de controle de doenças de plantas. Sistema de precisão 
de aviso de doenças. Avaliação de danos e perdas. Estratégias para manejo integrado de do-
enças de plantas. 
 
MANEJO INTEGRADO DE PRAGAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Bases ecológicas do manejo integrado de pragas. Avaliação dos agroecossistemas no manejo 
integrado de pragas. Técnicas de amostragem e monitoramento de populações de insetos. 
Determinação dos níveis de dano das pragas de importância agrícola. Tomada de decisão no 
manejo integrado de pragas. Estudo dos diferentes métodos de manejo integrado de pragas, 
Estações de aviso fitossanitário no manejo integrado de pragas. Manejo Integrado de Insetos 
benéficos e nocivos as culturas anuais, hortaliças e frutíferas. 
 
MATÉRIA ORGÂNICA DO SOLO 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
Classificação e reatividade (pKa’s) dos grupos funcionais, origem, importância e composição 
da matéria orgânica do solo (MOS); Ciclo do Carbono, estoques no solo e mudanças climáti-
cas globais; Interações da MOS com argilominerais, metais e agrotóxicos; Dinâmica da MOS, 
fatores determinantes do nível de carbono orgânico no solo; processos de formação do hú-
mus; técnicas de estudo e caracterização da matéria orgânica do solo. 
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METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Fundamentos da ciência e epistemologia. Relação entre planejamento e execução. Métodos e 
técnicas de pesquisa bibliográfica. Apresentação e citações de documentos. Elaboração de 
projeto de pesquisa. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2008/1 
Abordagens empírico-analíticas de pesquisa bem como estratégias para elaboração e execu-
ção de projetos de pesquisa. 
 
METODOLOGIA CIENTÍFICA E DA PESQUISA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Abordagens empírico-analiticas de pesquisa bem como de estratégias para elaboração e exe-
cução de projetos de pesquisa. 
 
MELHORAMENTO VEGETAL 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Capacitar o aluno na aplicação dos conhecimentos básicos de genética no desenvolvimento 
de estratégias adequadas de cruzamentos e de sistemas de seleção para a obtenção de ge-
nótipos superiores. Na Biotecnologia abordar métodos de transferência de genes em plantas 
- A transferência mediada por Agrobacterium, mecanismo molecular da transferência, veto-
res binários e cointegrados, genes repórteres e marcadores seletivos, expressão transiente. 
Limitações e uso das agrobactérias. Transferência direta de genes: microinjeção, transferên-
cia mediada por PEG, eletroporação e biolística. Seleção e identificação de plantas transgêni-
cas: meios seletivos, eletroforese de opinas, técnicas para detecção da presença física do 
DNA exógeno no genoma hospedeiro: Southern blot e PCR. Estabilidade genética em plantas 
transgênicas. Produtos transgênicos. Biossegurança. Objetivos e importância do Melhora-
mento de plantas; variabilidade genética: utilização e conservação; modos de reprodução e 
suas implicações no melhoramento de plantas; bases genéticas dos caracteres quantitativos: 
herdabilidade e ganho de seleção; melhoramento de plantas autógamas; melhoramento de 
plantas alógamas; caracterização dos diferentes marcadores moleculares utilizados no me-
lhoramento de plantas;  seleção assistida por marcadores moleculares; utilização de técnicas 
moleculares na caracterização e utilização dos bancos de germoplasma;  plantas transgêni-
cas: métodos de transformação e utilização na agricultura. 
 
MELHORAMENTO VEGETAL 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Importância do melhoramento de plantas; Sistemas reprodutivos das espécies cultivadas; 
componentes da variância; variabilidade genética; herdabilidade; Interação genótipo x ambi-
ente; Adaptabilidade e estabilidade fenotípica; Endogamia e heterose; variedades hibridas; 
milho hibrido; seleção no melhoramento de plantas; Métodos de condução de populações 
segregantes; seleção recorrente; métodos dos retrocruzamentos; melhoramento de espécies 
assexuadamente propagadas; fluxo gênico; metodologias auxiliares ao melhorista - transfor-
macao genética – teoria e aplicação; marcadores moleculares. 
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METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2008/1 
O contexto histórico político e a educação superior no Brasil. O novo ordenamento constitu-
cional e legal da educação superior. Políticas públicas de educação e de ciência e tecnologia; 
questões sobre produção e socialização do conhecimento. A questão do conhecimento e a 
prática pedagógica universitária, currículos, formação profissional didática. Novas tecnologias 
e o ensino superior. 
 
METODOLOGIA DO ENSINO SUPERIOR 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
O contexto histórico-político e a educação superior no Brasil. O novo ordenamento constitu-
cional e legal da educação superior. Políticas publicas de educação e de ciência e tecnologia; 
questões sobre produção e socialização do conhecimento. A questão do conhecimento e a 
prática pedagógica universitária, currículos, formação profissional e didática. Novas tecnolo-
gias e o ensino superior. 
 
MODELOS BIOMÉTRICOS APLICADOS A AGRONOMIA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Introdução; princípios básicos da experimentação e suas implicações;estimativas de parame-
tros (uso de médias, variâncias e covariâncias; médias de gerações; estimativas de variância 
fenotipica, genética e de ambiente); experimentos contendo mais de uma amostra por par-
cela; análise de grupos de experimentos (análise conjunta), blocos incompletos destinados 
ao melhoramento vegetal. Introdução a álgebra linear: definições; operações com matrizes; 
análise de resíduos. Regressão linear simples. Regressão polinomial. Métodos de seleção de 
modelo linear; Componentes principais. Introdução para modelos lineares generalizados. Cor-
relações. Análise variáveis canônicas. Medidas de dissimilares (Mahalanobis e Euclidiana). In-
teração genótipo x ambiente. Estabilidade e Adaptabilidade. Análise de trilha. Correlações 
Canônicas. Analise de variação multivariana (Introdução, analise de variação multivariana pa-
ra classificação simples e dupla, analise de variação multivariana para experimentoa em blo-
cos casualizados); analise de medidas repetidas, analise de regressão e correlação linear 
multivariana. Aplicações. Recursos computacionais com SAS. 
 
PROCESSOS DE RESISTÊNCIA DE PLANTAS CULTIVADAS A PRAGAS E DOENÇAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Avaliar o emprego da resistência genética no controle das principais pragas e doenças de 
plantas e sua importância no contexto agrícola, bem como: Conhecer: genética da patogeni-
cidade e da resistência; natureza e os mecanismos genéticos da resistência das plantas; ca-
racterísticas genéticas e agronômicas dos diferentes tipos de resistências;  métodos de me-
lhoramento visando a resistência; as principais dificuldades do melhoramento genético para 
resistência as pragas e doenças; métodos de avaliação de resistência genética em plantas 
(desde métodos fenotípicos a campo, passando pelos métodos de marcadores moleculares 
fenotípicos ou genéticos até o uso de kits de detecção de resistência). 
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PROCESSOS DE RESISTÊNCIA DE PLANTAS A PRAGAS E DOENÇAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Mecanismos de resistência genética no controle das principais pragas e doenças de plantas. 
Fatores que influenciam a manifestação da resistência. Técnicas utilizadas na avaliação da 
resistência de plantas e pragas e doenças. Mecanismos de variabilidade genética. Base gené-
tica da resistência, incluindo modelos moleculares da teoria gene-a-gene, genética da resis-
tencia no hospedeiro e avirulência no patógene e coevolução patógeno-hospedeiro. Resisten-
cia vertical e resistência horizontal quanto a conceitos, critérios de avaliação. Resistência sis-
têmica adquirida, enfatizando a importância como método alternativo de controle, indutores 
biológicos e químicos, os fitopatógenos, mecanismos de resistência envolvidos e fatores que 
influenciam a expressão de resistência. Genética da patogenicidade e da resistência; caracte-
rísticas genéticas e agronômicas dos diferentes tipos de resistência; Métodos de obtenção de 
plantas resistentes a pragas e doenças. 
 
PRODUÇÃO DE SEMENTES 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Identificação de classes de sementes – escolha da semente (qualidade) relacionada as condi-
ções onde será cultivada.  Relação entre fases do ciclo das culturas e medidas (técnicas) pa-
ra garantir qualidade fisiológica das sementes.  Identificação da maturação fisiológica e pon-
to de colheita – relação nutriente x ciclo para aumento da qualidade de sementes. 
 
PRODUÇÃO E TECNOLOGIA DE SEMENTES 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
A disciplina de Produção e Tecnologia de Sementes tem como objetivo demonstrar as etapas 
e processos de tecnologia da produção, beneficiamento e armazenamento de sementes de 
angiospermas (dicotiledôneas e monocotiledôneas). Os principais tópicos abordados serão: 
princípios e normas para produção de sementes; categoria de sementes; técnicas de colhei-
ta; sistemas de secagem, beneficiamento e armazenamento de sementes; e regras para aná-
lise de sementes. 
 
REDAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
Título, resumo, introdução, pesquisa bibliográfica, metodologia, resultados, discussão, con-
clusões, literatura, tabelas, figuras, elaboração de projetos de pesquisa, produção e apresen-
tação oral, pôsteres. 
 
RELAÇÃO SOLO-PLANTA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Suprimento de nutrientes às raízes. Parâmetros cinéticos de absorção de nutrientes. Sistema 
radicular. Rizosfera. Ambiente físico. Localização de nutrientes. Modelos matemáticos. Análi-
ses de sensibilidade. 
 
RESISTÊNCIA DE PLANTAS DANINHAS A HERBICIDAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
O assunto do qual trata a disciplina é bastante atual e visa analisar os funda-mentos teóricos 
e métodos de pesquisa para um dos maiores problemas do manejo químico de plantas inde-
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sejáveis. A partir dos fundamentos gerais sobre micro-evolução de plantas e do conhecimen-
to das causas de cada problema específico, são abordadas estratégias para minimizá-lo. Adi-
cionalmente, são estudados os avanços no desenvolvimento de plantas cultivadas resistentes 
aos herbicidas, técnicas para seu desenvolvimento, bem como benefícios e cuidados em sua 
utilização. Objetivos: Discutir a resistência de plantas daninhas e cultivadas aos herbicidas e 
analisa-la em níveis populacional, bioquímico, molecular e genético. 
 
RELAÇÃO SOLO-PLANTA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Suprimento de nutrientes as raízes. Parâmetros cinéticos de absorção de nutrientes. Absor-
ção de nutrientes. Sistema radicular. Rizosfera. Ambiente físico. Formas de aplicação de nu-
trientes. Modelos matemáticos. Analises de sensibilidade. 
 
SEMINÁRIOS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Apresentação de seminários individuais ou em grupos sobre assuntos científicos atuais rela-
cionados com o curso, levando em consideração os métodos didático-pedagógicos, com trei-
namento em técnicas pedagógicas, visando a preparação e apresentação de aulas, palestras 
técnicas a estudantes e criadores.  
 
SEMINÁRIOS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Apresentção de seminários individuais ou em grupos sobre assuntos científicos atuais da Ci-
encia do Solo e da Produção vegetal, notadamente daqueles relacionados aos trabalhos de 
Dissertação ou tese dos estudantes, levando em consideração os métodos didático-
pedagogicos, com treinamento em técnicas pedagógicas, visando a preparação e apresenta-
ção de aulas, palestras técnicas a estudantes, professores e publico em geral. 
 
SISTEMAS AGROFLORESTAIS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2003/1 
Conceituações, aspectos ecológicos e importância econômica dos sistemas agroflorestais; 
evolução da silvicultura brasileira; técnicas para produção de sementes e mudas; implanta-
ção e manejo; sistemas silviculturais em florestas nativas; dendometria e exxploração e 
aproveitamento industrial dos produtos agroflorestais. 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
É uma disciplina de conteúdo programático aberto. Seu programa será definido em função 
do interesse de grupos de alunos e/ou exigência da Comissão Orientadora, objetivando apro-
fundar certos tópicos especiais em Produção Vegetal, que sejam importantes para a forma-
çao acadêmica de mestrandos ou doutorandos e para o desenvolvimento de seus trabalhos 
de Dissertação ou Tese, respectivamente. O oferecimento desta disciplina é ocasional e de-
pende da disponibilidade e concordância do(s) professor(es). A denominaçao desta disciplina, 
constante do currículo, deve fazer referência ao tópico especifico abordado: 
- Tópicos Especiais Em Metodos Experimentais Em Bilogia Molecular E Biotecnologia; 
- Tópicos Especias Em Interações Trópicas; 
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- Tópicos Especias Em Bioquimica De Plantas; 
- Tópicos Especias Em Plantas Daninhas; 
- Bases Morfologicas E Fisiologicas Do Crescimento E Do Desenvolvimento Das Plantas. 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL – ANÁLISE ESTATÍTICA DE DADOS 
UTILIZANDO O PROGRAMA SAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2011/2 
Análise da variância, delineamentos experimentais, testes de comparações múltiplas e con-
trastes, análise de regressão, análise de correlação, análise de covariância, análise canônica 
discriminante. 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL – DIAGNOSE DE DOENÇAS DE 
PLANTAS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/1 
Propiciar aos mestrandos do Curso de Produção Vegetal conhecimento teórico-prático sobre 
diagnose de doenças de plantas visando o manejo integrado de doenças em culturas agríco-
las. 
 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL - HOMEOPATIA NA AGROPECUÁRIA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2009/1 
Historia e ciência da Homeopatia; teoria miasmática; leis de cura; escolas de pensamento da 
homeopatia; formas terapêuticas na homeopatia; farmacotécnica homeopática; semiotécnica 
homeopática; homeopatia aplicada aos sistemas vivos; homeopatia sistêmica; homeopatia 
integral; teoria física das ultradiluições; pesquisa em homeopatia; ciências correlatas à ho-
meopatia; matéria medica homeopática; repertorização e estudo de caso. 
 
TÓPICOS ESPECIAIS EM PRODUÇÃO VEGETAL - LEITURA, ESCRITA E ORATÓRIA 
CIENTÍFICA 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2009/1 
Linguagem de comunicação cientifica, técnico-jornalística e de público em geral; leitura do 
escrito cientifico e técnico-jornalístico e sua inserção no manuscrito; compatibilização de di-
vergências dos revisores; exercício de consultor cientifico; simulação, levantamento e mode-
lagem dos dados;  ordenamento discussivo dos resultados alcançados; estrutura e qualifica-
ção do escrito cientifico e sua inserção social; publicização e privatização do conhecimento; 
ética na ciência; oratória cientifica/jornalística e de comunicação local; popularização da ciên-
cia e mérito cientifico. 
 
USO E CONSERVAÇÃO DE ESPÉCIES FLORESTAIS 
PRIMEIRO SEMESTRE OFERTADO: 2010/2 
Esta disciplina visa: discutir aspectos sobre a biologia da conservação; orientar praticas de 
conservação e uso dos recursos florestais enfocando métodos de conservação “in situ” , “ex 
situ” ; conservação fora de áreas protegidas; identificação de espécies vegetais nativas; uso 
sustentável dos recursos florestais com base em estudos de auto-ecologia das espécies; re-
conhecimento, avaliação e valoração dos recursos florestais; legislação para o uso e conser-
vacao destes recursos; sistemas agroflorestais como forma de uso e conservação. 


