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EMENTA (Unidade Didática)

Introdução conceitual de sistemas agroflorestais. Tipos de sistemas agroflorestais. Arranjos e
composição de sistemas agroflorestais. Planejamento de sistemas agroflorestais.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)
1) Introdução à Agrossilvicultura: História da agricultura e da silvicultura. Surgimento de
práticas em sistemas agroflorestais e da ciência em Agrossilvicultura. Sistemas tradicionais de
uso da terra com Sistemas Agroflorestais.
2) Conceitos e fundamentos que são importantes para a Agrossilvicultura: Tipos,
características e formas de Sistemas Agroflorestais utilizados no Brasil e no mundo. Arranjos e
formas de Sistemas Agroflorestais.
3) Escolha das espécies para compor um Sistema Agroflorestal: Espécies anuais, semi -
perenes e perenes com potencial de uso em Sistemas Agroflorestais. Exigências, adaptação e
interação dos animais nos Sistemas Agroflorestais.
4) Arranjos e composição de Sistemas Agroflorestais: Tipos de Arranjos, formas e
composição de Sistemas Agroflorestais.
5) Planejamento e avaliação um Sistema Agroflorestal: Uso de metodologias e modelos de
planejamento e avaliação de projetos com Sistemas Agroflorestais.

OBJETIVO GERAL

Capacitar no entendimento conceitual, técnicas, planejamento, implantação e coordenação de projetos
agrossilviculturais em propriedades rurais.
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OBJETIVO ESPECÍFICO

O estudante deverá ser capaz de compreender os princípios agrossilviculturais como uma
floresta é formada, conduzida e manejada. Bem como, possuir conhecimento sobre a
silvicultura das principais espécies utilizadas regionalmente. Capacitar no entendimento
conceitual, técnicas, planejamento, implantação e coordenação de projetos florestais e
agrossilviculturais em propriedades rurais.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

A disciplina será ministrada de forma presencial¹, utilizando as estruturas físicas da UFPR,
como sala de aula, laboratórios e biblioteca. Durante as aulas e o desenvolvimento das
atividades, discussões e estudos de caso, espera-se atingir as competências técnicas
necessárias para atingir os objetivos da disciplina.

Tecnologia de comunicação: Será utilizado o UFPR Virtual para disponibilização do conteúdo
para os alunos (calendário, cronograma, materiais complementares), possibilitar a comunicação
entre estudantes e professor por meio de chat e para postagens de atividades desenvolvidas
durante a disciplina.

¹ Observação: Havendo alterações nas restrições impostas, em função da pandemia associada
ao COVID-19, as atividades serão migradas seguindo as orientações institucionais. Caso
necessário, serão utilizadas outras ferramentas do UFPR Virtual e do Microsoft Teams para o
desenvolvimento de aulas presenciais.

a) sistema de comunicação: As atividades serão desenvolvidas por meio de aulas presenciais.
Será utilizado o UFPR virtual para comunicação entre professor e alunos (chat, postagem de
conteúdos e postagem do trabalho).

b) modelo de tutoria: A tutoria, realizada pelo professor, será realizada por meio do UFPR virtual
e de forma presencial na UFPR, após agendamento. Eventualmente, poderá ser realizada a
tutoria de forma online, com o uso do Microsoft Teams.

c) material didático para as atividades de ensino: Os materiais bibliográficos disponíveis em
arquivo digital serão postados no UFPR virtual, bem como os slides utilizados nas aulas.

d) indicação do número de vagas: 25 vagas

e) dia da semana e horário: A disciplina será realizada na terça-feira, das 7h30min às 10h30min.

FORMAS DE AVALIAÇÃO

O controle de frequência será realizado mediante chamada, a ser realizada na aula presencial.
Serão realizadas 5 avaliações ao longo da disciplina. As avaliações consistirão no
desenvolvimento de atividades para serem entregues de forma online. Cada avaliação tem peso
de 10% da nota.

Os outros 50% da nota serão referentes ao projeto* que será realizado em grupo, com a
escolha de um dos temas a seguir:
- Planejamento de implantação e condução de um sistema agroflorestal.

* detalhamentos do projeto serão apresentados na primeira semana de aula. O projeto será
entregue em versão escrita e será apresentado pela equipe.

Será reprovado o estudante que obtiver presença inferior a 75%, independente da nota.
Para o estudante que tiver frequência igual ou superior a 75%, os critérios são:



Nota > 70: aprovado
Nota entre 40 e 69: exame final
Nota < 40: reprovado

Para o estudante que ficar em exame final, a média da nota obtida na disciplina e da nota obtida
no exame final deverá ser igual ou superior a 50 para obter aprovação.
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PERIÓDICOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES
Revista Informe Agropecuário.
http://www.epamig.br/produtos/publicacoes/IA/informe_agropecuario.htm
EPAMIG. ver edições sobre Banana (196), Citricultura (209), Produção Integrada de Frutas
(213), Produção e Certificação de Mudas de Plantas Frutíferas (216), Fruticultura Temperada I
(124) e II (125).

Revista da Sociedade Brasileira de Fruticultura (www.ufpel.tche.br) e boletins técnicos e outras
publicações da EPAGRI e da EMBRAPA.

Journal of the American Society for Horticultural Science, HortScience.
SITES http://www.todafruta.com.br/

Planilha AmazonSAF https://analisafs.tnc.org/auth/login

Planilhas eletrônicas para gerenciamento rural
(http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm
)
http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm

Links importantes:
Planilha AmazonSAF https://analisafs.tnc.org/auth/login
Planilhas eletrônicas para gerenciamento rural
(http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm
)

http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm

Download das instruções de uso:
http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Manual_Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_
v2.pdf
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