
DISCIPLINA AF087 - FRUTICULTURA TEMPERADA
DISCIPLINA AF030 – FRUTICULTURA I

1º SEMESTRE DE 2019

PROFESSOR: Luiz Antonio Biasi (biasiufpr@gmail.com)

PLANO DE AULA E DE AVALIAÇÃO - TURMA A (Quarta-feira de manhã)

DATA HORÁRIO SEMANA / ASSUNTO LOCAL
20/02 8:00-12:00 (1) Importância econômica e Situação da 

fruticultura temperada no mundo, no Brasil 
e no Paraná. Dormência e consequências 
da falta de frio.

Sala 05

27/02 8:00-12:00 (2) Cultura da pereira e marmeleiro. Sala 05
06/03 Recesso
13/03 8:00-12:00 (3) Cultura da macieira. Sala 05
20/03 7:00-13:00 (4) Aula de campo sobre manejo de 

pomares de pomáceas.
Porto Amazonas-
PR

27/03 8:00-12:00 (5) Cultura de prunáceas de caroço. Sala 05
03/04 7:00-12:00 (6) Aula de campo sobre manejo de 

pomares de prunáceas de caroço.
Araucária-PR

10/04 9:00 (7) 1ª Prova parcial Sala 05
17/04 8:00-12:00 (8) Cultura do quivizeiro. Apresentação dos 

trabalhos em equipe.
Sala 05

24/04 8:00-12:00 (9) Viticultura. Sala 05
01/05 Feriado
08/05 7:30-12:00 (10) Aula de campo sobre viticultura. Campo Largo-PR
15/05 8:00-12:00 (11) Cultivo de pequenas frutas (amora-

preta, framboesa, mirtilo).
Sala 05

22/05 (12) Semana acadêmica de Agronomia
29/05 7:30-11:30 (13) Aula de campo sobre pequenas frutas Estação Exp. do 

Canguiri
05/06 7:30-11:30 (14) Aula de campo sobre poda, condução 

e tratamento de inverno.
Estação Exp. do 
Canguiri

12/06 9:00 (15) 2ª Prova parcial / Entrega dos 
trabalhos individuais.

Sala 05

03/07 9:00 Exame final Sala 05

FORMA DE AVALIAÇÃO:

Nota = 1ᵃ Prova + 2ᵃ Prova + Trabalho individual   + Ponto adicional
                                           3

Trabalho individual:
Tema: inovações e novidades da fruticultura de clima temperado no Brasil ou

no mundo. Ex: novas tecnologias de produção; novos produtos e suas aplicações e
resultados; novas cultivares; descobertas científicas relevantes para a produção de
frutas, etc.

Fontes: artigos científicos, revistas técnicas, sites de universidades, empresas
de pesquisa e empresas privadas, boletins técnicos, etc.

Forma:  o  trabalho  deve  ser  entregue  por  escrito  com o  detalhamento  da
inovação, fonte dos dados e sua crítica sobre o assunto.

Data da entrega: até 12/06/2019.



Ponto adicional (Trabalho em equipe):
Tema: propor um novo sistema de condução para uma planta frutífera de

porte  arbóreo,  como  macieira,  pereira,  pessegueiro,  ameixeira,  etc.  procurando
privilegiar a captação de luz em todo o dossel da planta, facilitar a execução dos
tratos  culturais  e  colheita,  reduzir  a  mão  de  obra  para  o  manejo,  melhorar  a
produtividade e qualidade de frutos.

Trabalho em equipe de até no máximo 4 alunos.
Sugestão: fazer uma maquete das plantas com o novo sistema de condução.
Data da apresentação: 17/04/2019.


