
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

SETOR DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

DEPARTAMENTO DE FITOTECNIA E FITOSSANITARISMO 

PLANO DE AULA 

1 SEMESTRE DE 2019 

Objetivos: Capacitar o aluno no conhecimento e aplicação de métodos agronômicos, classificação 

botânica, morfologia e fisiologia,  técnicas de manejo do estabelecimento a colheita; competência no 

controle dos distúrbios fisiológicos, a importância da cultura no agronegócio e a sua contribuição social 

frente aos desafios de uma produção sustentável  das culturas da Mandioca, Girassol, Mamona, Cereais 

de inverno, Sorgo, Amendoim e Fumo, Rami, (Linhaça e Canola);  

Metodologia: Aula expositiva e dinâmica de grupo; aulas práticas nos canteiros de Grandes Culturas; 

Recursos visuais: quadro negro/giz; material bibliográfico, multimídia; 

Procedimentos de Avaliação:  avaliação individual escrita e seminários                           

Programa: 

Aula 1-19/02 – Apresentaçao e discussão sobre o programa da disciplina e organização dos grupos para 

mesa redonda. 

Aula 2-26/06- Cultura da Mandioca (importância econômica e social no Brasil e Mundo, classificação 

botânica, morfo-fisiologia)  

Aula 3-05/03-  Carnaval 

Aula 4-12/03-Continuação da aula anterior (manejo, pragas, doenças, colheita e pós colheita). Vídeo 

Aula 5-19/03 - Cultura do Girassol. (importância econômica e social no Brasil e Mundo, classificação 

botânica, morfo-fisiologia, estresses e distúrbios ecofisiologicos) 

Aula 6-26/03 - Cultura Girassol-manejo, pragas, doenças , colheita e pós colheita do Girassol- 

Aula 7-02/04 – Cereais de Inverno (importância econômica e social no Brasil e Mundo, classificação 

botânica, morfo-fisiologia, manejo, pragas, doenças, colheita e pós colheita).) 

Aula 8-09/04- continuação da aula de Cereais de Inverno 

Aula 9-16/04– primeira avaliação  

Aula 10-23/04- Cultura do Sorgo: MANEJO:(classificação botânica, morfo-fisiologia, estresses e 

distúrbios ecofisiologicos, manejo, pragas, doenças , colheita e pós colheita e a cultura no agronegócio) 

e principais processos fisiológico da produção e formação da produção econômica Fisiologia do estresse 

de plantas cultivadas (a)déficit hídrico e resistência a seca, quais estratégias de resistência podem ser 

adotadas pelas plantas e estas variam com o que??????- (b)estresses e choques térmicos; (c) resfriamento 

e congelamento; (d)estresse salino; (e) deficiência de oxigênio 

Aula 11-30/04- Grupo III: Cultura do Amendoim e Cultura do Rami 

Aula 12-07/05-Grupo IV: Cultura Fumo 

Aula 13-14/05-GrupoV: Cultura da Mamona 

Aula 14-21/05- Semana Acadêmica da Agronomia 

Aula 15-28/05- Grupo VI: Culturas Canola e Linhaça (idem demais culturas) 

Aula 16- 04/06- Segunda Avaliação 

22 de junho último dia letivo para Cursos de 15 semanas 
24 a 26- estudos preparatórios para exames 

27/06 a 03/07-EXAMES FINAIS 
 

Curso: Agronomia 

Disciplina: AGRICULTURA ESPECIAL III     Código: AF027   

Disciplina: MANEJO DE PLANTAS POTENCIAIS  Código: AF097   

Professora: Claudete Lang  

E-mail: langc@ufpr.br  Ramal: 3350-5720  Horário: 13:30 ás 17:30 horas (terça-feira) 

GRUPO DE ESTUDOS no Facebook: AF097-MANEJO DE PLANTAS POTENCIAIS/UFPR 
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