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DELIBERAÇÃO - CÂMARA DE GRADI IA('Ãô Nº 017/2019

Estabelece adequações curriculares no curso de
Graduaçâo em Agronomia.

CONSIDERANDO os pronunciamentos contidos
processos 9384, de 22/05/2019 e 9863, de 29/05/2019.

nos

A CÂMARA DE GRADUAÇÃO, em reunfüo do dia 20 de
agosto de 2019, aprovou a seguínte Deliberação:

Art. 1º Desmembra a atividade acadêmica 6BAVO34 - Morfossistemática Vegetal, 1ª
série:

De:

6BAVO34 - Morfossistemática Vegetal
1ª Série/anual

Carga horária - Teórica: 30h; Prática: 60h; Total: 90h
Ementa: "Divisâo dos vegetais. Moríologia externa das Fanerógamas: raiz,
caule, folha, flor, fruto e semente. Sistemática de Fanerógamas. Métodos de
coleta e herbário. Nomenclatura botânica. Polinização e reprodução em
Fanerógamas. Estudos das principais famílias de interesse agronômico das
Fanerógamas."

Para:

6BAVO84 - Morfologia Vegetal
1 ª Série/1 º semestre

Carga horária - Teórica: 15h; Prática: 30h; Total: 45h
Ementa: "Morfologia externa das plantas vasculares com sementes: raiz, caule,
folha, flor, fruto e semente. Polinização e reprodução em espermatófitas."

6BAVO85 - Sistemática das Espermatófitas
1 ª Série/2º semestre

Carga horária - Teórica: 15h; Prática: 30h; Total: 45h
Ementa: "Príncípios da sistemática vegetal. Histórico das classificações e
nomenclatura botânica. Origem e evolução de plantas vasculares com
semente. Métodos de coleta e herborizaçâo. Estudos das principais famílias de
espermatófitas de interesse agronômico. Importância econômica dos grupos
vegetais."

Art. 2ºAltera a ementa das atividades acadêmicas 6AGRO73 0lericultura l e 6AGRO76
Olericultura Il, respectivamente, 4ª e 5ª séries, conforme especificadas a seguir:

De:

6AGRO73 - Olericultura I
4ª Série/2º semestre

Ementa: "Classificaçâo e aspectos genéticos, fisiológicos e nutricionais das
hortaliças. Instalaçâo e conduçâo das culturas em diferentes sistemas de
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produção. Tratos culturais. Colheita, industrialização e comercializaçâo. Estudo
das seguintes famílias: cenoura, alface, brassicas e cebola."

Para:

6AGRO80 - Olericultura l

Ementa: "Características da exploração olerícola, hortaliças e interações com
o ambiente, tecnologia e comercialização das hortaliças, ecofisiologia das
espécies olerícolas, melhoramento genético, produção e manejo de olerícolas
das famílias apiaceas, brasicaceas, asteraceas, aliaceas (semeadura,
formação de mudas/propagação, transplantio, adubação/nutriçâo mineral,
tratos culturais, colheita e pós-colheita). Cultivo em ambiente protegido."

De:

6AGRO76 - Olericultura Il
5ª Série/1º semestre

Ementa: "Classificação e aspectos genéticos, fisiológicos e nutricionais das
hortaliças. Instalação e condução das culturas em diferentes sistemas de
produçâo a campo e em ambiente protegido (plasticultura). Tratos culturais.
Colheita, industrialização e comercialização."

Para:

6AGRO81 - Olericultura Il

Ementa: "Planejamento para escalonamento de produção, manejo e produçâo
de hortaliças em ambiente protegido, produçâo e manejo de olerícolas das
famílias solanaceas, cucurbitaceas, fabaceas e rosaceas (semeadura,
formaçâo de mudas/propagação, transplantio, adubação/nutrição mineral,
tratos culturais, colheita e pós-colheita). Cutivo orgânico e hidropônico."

Art. 3º O disposto nesta Deliberaçâo aplica-se aos estudantes matriculados no curso
de Graduaçâo em Agronomia a partir do ano letivo de 2020.

Art. 4ºEsta Deliberação entra em vigor na data de sua publicaçâo, revogadas as
disposições em contrário.

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA, 20 de agosto de 2019

Profa. Dra. Ma ina Gimenez Favaro

Pró-Reitora de Graduaçâo.
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