
TÓPICOS ESPECIAIS EM CIÊNCIA DO SOLO – MANEJO DA FERTILIDADE EM 

SOLOS TROPICAIS (2018/1) 

 

(Programa de Pós-graduação em Ciência do Solo-UDESC) 

 

 

1 - CARGA HORÁRIA – 30 horas (02 créditos) 

 

2 - PROFESSOR RESPONSÁVEL – LUCIANO COLPO GATIBONI 

 

3 - OFERECIMENTO: CONCENTRADA, DE 10 A 16 DE JUNHO DE 2018 , acrescida de dois encontros prévios a 

viagem 

 

4 - DESCRIÇÃO: A disciplina contará de uma viagem de sete dias de ônibus, onde serão visitadas empresas e 

instituições para observação de aspectos relevantes para a área de fertilidade do Solo, adubação e manejo 

de Culturas no ambiente de Cerrado, conforme cronograma abaixo. 

Data Atividades* 
10/06/2018 (Dom) Viagem de Lages-SC a Uberaba-MG (saída entre 05:00 e 06:00hs da manhã) 

11/06/2018 (Seg) Visita ao maior complexo de produção de fertilizantes da América Latina, 
pertencente a MOSAIC Co. (Antiga Vale Fertilizantes) 

12/06/2018 (Ter) Visita a Embrapa Cerrados (CPAC), Planaltina-DF. Palestra técnica com o 
pesquisador Djalma Martinhão Gomes de Sousa sobre manejo da fertilidade em 
ambientes tropicais; visita experimentos de longa duração (20 anos) de culturas 
de grãos e cana-de-açúcar com gessagem, fosfatagem e sistemas de manejo. 

13/06/2018 (Qua) Visita a Fazenda Pamplona – SLC Agrícola, Cristalina-GO, incluindo visitação de 
lavouras à campo (milho, algodão, plantas de cobertura), unidade de 
processamento de algodão e áreas experimentais da fazenda (resp. Eng. Agr. 
Vitor Paulo Vargas) 

14/06/2018 (Qui) Visita a Fazenda de produção de cana-de-açúcar em Acreúna-GO (manhã),  e 
visita a Fazenda de produção de grãos em Rio Verde-GO (tarde) 

15/06/2018 (Sex) Visita ao Centro de treinamento da Cooperativa Comigo (CTC), em Rio Verde-GO, 
conversando com técnicos do CTC e visitando experimentos de fertilidade do 
solo, nutrição de plantas e manejo de culturas (manejo de pragas, doenças e 
plantas invasoras) (resp. Eng. Agr. Antônio Furtini Neto) 

16/06/2018 (Sab) Viagem de Rio Verde-GO a Lages-SC (saída no dia 15/06 de tarde, chegada em 
Lages prevista para as 19:00hs)  

* Todas atividades estão pré-agendadas, aguardando apenas confirmação final das instituições/empresas. 

  



 

5 - VAGAS: Serão oferecidas 35 vagas para a disciplina, sendo realizadas pré-inscrições diretamente com o 

professor responsável. Se houverem mais interessados do que as vagas disponíveis, estes comporão uma 

lista de espera (em ordem de inscrição) e a vaga ficará condicionada à desistência de algum estudante que 

detenha uma vaga.  Será dada preferência para alunos do PPGCS, com a seguinte ordem de prioridade: 

a) Alunos de Pós-graduação do PPGCS; 

b) Alunos de Pós-graduação dos demais PPGs da UDESC; 

c) Alunos com diploma de curso superior matriculados como alunos especiais na disciplina; 

d) Alunos de graduação que trabalham com iniciação científica do CAV/UDESC*; 

e) Demais alunos de graduação do CAV/UDESC*. 

 

*Para os alunos de graduação, não é realizada matrícula, apenas é permitida a participação em caso de 

vagas restantes no ônibus.  

 

6 – AVALIAÇÃO:  

 A avaliação da disciplina se dará por meio de um relatório técnico a ser entregue em até 15 dias 

após a conclusão da viagem. 
 

7 - COMO SE INSCREVER: o aluno interessado deverá fazer pré-inscrição diretamente com o professor 

responsável no período de 05 a 23 de março de 2018. Se houverem mais interessados do que as vagas 

disponíveis, estes comporão uma lista de espera (em ordem de inscrição, obedecida a prioridade 

estabelecida no item 5) e a vaga ficará condicionada à desistência de algum estudante que detenha uma 

vaga. Após definida a lista de participantes, o professor informará a secretaria de ensino de Pós-graduação 

os alunos qualificados a realizar a matrícula. A matrícula definitiva será realizada presencialmente (ou por 

meio de procuração) no período de 26 a 28/03/2017, na secretaria de Ensino de Pós-graduação. Por 

ocasião da matrícula, os alunos do PPGCS deverão apresentar o formulário de autorização do professor 

orientador e, no caso de matrícula como aluno especial, é necessário o formulário específico (disponíveis 

em: http://www.cav.udesc.br/?id=541); 

 

8 – OBSERVAÇÕES IMPORTANTES (ATENÇÃO):  

1) Apenas os custos de deslocamento serão cobertos pela UDESC; 

2) Cada aluno matriculado será responsável por suas despesas pessoais com alojamento e 

alimentação. É possível que seja necessário o pagamento de parte das despesas de alojamento 

antecipadamente, dependendo da política dos hotéis selecionados pelo grupo.    

3) Em caso de desistência de estudante após algum pagamento, não há garantia de ressarcimento, 

ficando por conta e risco dos interessados a negociação com o hotel ou com eventual aluno que 

esteja em lista de espera.  

4) Após as matrículas o professor responsável marcará uma reunião, onde entre outras decisões, será 

designada uma comissão de alunos para tratarem de reserva de hotéis e outros detalhes pertinentes. 

5) Outras dúvidas podem ser dirimidas diretamente com o professor pelo email 

luciano.gatiboni@udesc.br  
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