
Universidade Federal do Paraná – Curso de Agronomia - 2o semestre 2019
Plano de Aulas – AF045 e AF070 – Defesa Sanitária Vegetal (e Urbana) – (baseado na Resolução 64/18 CEPE)

Prof. Dr. Mario Nieweglowski Filho e Profa. Dra. Cristina Gonçalves de Mendonça
“Tão importante quanto o conteúdo e as habilidades técnicas, a formação profissional é, antes de tudo,
formação de hábitos, valores e atitudes, que preparam o aluno para enfrentar o mundo do trabalho com

confiança. (OLIVEIRA, 2014)*”
Turma segunda, 
terça e quarta

A
ul
a

Conteúdo Professor

Agosto
5, 6, 7 1 Apresentação e planejamento da disciplina e conceito de DSV CRISTINA/MARIO

12, 13, 14 2 Instruções para preparo das avaliações no plano de aula. CRISTINA/MARIO
19, 20, 21 3 Pesquisa e desenvolvimento. Toxicologia de agrotóxicos CRISTINA/MARIO
26, 27, 28 4 Princípios de métodos de controle de pragas. EPI Mecanismo

de ação de grupo químico de inseticidas, acaricidas e
nematicidas

CRISTINA/MARIO

Setembro
2, 3, 4 5 Metodologia científica e Formulações de agrotóxicos e

Legislação fitossanitária
CRISTINA/MARIO

9, 10, 11 6 Atividade domiciliar supervisionada - Sintag CRISTINA/MARIO
16, 17, 18 7 AVALIAÇÃO 1 (ENTREGA E DISCUSSÃO) Tecnologia de

aplicação - Bicos de pulverização: tipos
CRISTINA/MARIO

23, 24, 25 8 Bicos de pulverização: interpretação e elaboração de tabelas
de bicos

CRISTINA/MARIO

Outubro
30 set, 1, 2 SIEPE

7, 8, 9 9 Atividade domiciliar supervisionada CRISTINA/MARIO
14, 15, 16 10 Cálculos de dose e volume de calda e Calibragem de

pulverizadores costais
CRISTINA/MARIO

21, 22, 23 11 Calibragem de pulverizadores tratorizados de barras CRISTINA/MARIO
28, 29, 30 12 Avaliação 2 e 3 CRISTINA/MARIO
Novembro

4, 5, 6 13 Avaliação 2 e 3 CRISTINA/MARIO
11, 12, 13 Atividade domiciliar supervisionada CRISTINA/MARIO
18, 19, 20 14 Recuperação pedagógica e devolutiva CRISTINA/MARIO
25, 26, 27 25 - segunda fase do vestibular CRISTINA/MARIO
Dezembro

2, 3, 4 15 Correção da recuperação pedagógica
9, 10, 11 EXAME Cristina/Mario

*OLIVEIRA, João Batista Araújo e Censo escolar – além do senso comum. O Estado de São Paulo, São Paulo, 30.maio 2014. Caderno Opinião, p.2.

Nota final (NF) será: NF = (avaliação 1+avaliação 2+avaliação 3)/3  e Freqüência de 75%
Datas importantes:  30 de agosto – Diário de Classe Definitivo; 4 de dezembro – Último dia letivo; 5 a 7 dez– Estudos 
preparatórios para exames Finais; 26/11 a 30/12 – Período para digitação de notas
EXAME FINAL TURMA DSV A E DSVU A (09 dezembro às 13h:30min), turma DSV C E DSVU B (10 dezembro às 
07h:30min), turma DVS B DSVU C (11 dezembro às 07h:30min) A data, horário e turma do Exame final não serão alterados, 
conforme a resolução CEPE.
Avaliação 1 – 70 % da Parte escrita - Entregar a prévia impressa- Controle de pragas em diversas culturas
Avaliação 2 – Parte escrita - Controle de pragas em diversas culturas
Avaliação 3 – Seminário – Controle de pragas em diversas culturas
RECUPERAÇÃO PEDAGÓGICA: momento para discussão do desempenho dos alunos que atingiram média 40 a 70 e propor 
ações que levem o aluno a atingir o desempenho adequado nas avaliações propostas. É OBRIGATÓRIA a presença dos alunos 
com média inferior a 70 na recuperação pedagógica.
DEVOLUTIVA: momento em que os professores estarão à disposição dos alunos para discussão do desempenho nas avaliações.
É FACULTATIVA a participação da devolutiva aos alunos aprovados por média.

Culturas estudadas: culturas distribuídas aos grupos por sorteio.
Usar as normas disponíveis em: https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html
Definir um correspondente por grupo.



CRITÉRIOS PARA PARTE ESCRITA (Avaliação 1 e 2)

1. OBJETIVO GERAL
Possibilitar aos alunos da Disciplina de Defesa Sanitária Vegetal, adquirir conhecimentos referentes ao controle de 
pragas para culturas representativas do Brasil e do Paraná e exercitar a elaboração de relatórios técnicos, 
atualizados conforme a legislação vigente.
2. CRITÉRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DO MATERIAL ESCRITO
O material deverá conter:
CAPA
CONTRACAPA
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO
2 OBJETIVO

2.1OBJETIVO GERAL
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
4 METODOLOGIA
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
6 CONCLUSÃO
7 REFERÊNCIA
No item revisão bibliográfica, deverão ser apresentados na parte escrita no mínimo os seguintes dados:

 Importância econômica e social da cultura
 Pragas principais
 Descrição, ciclo e dano da praga
 Época e estádio de cultura que ocorre a praga
 Nível de dano econômico
 Monitoramento de pragas

No item resultados e discussão, deverão ser apresentados na parte escrita no mínimo os seguintes dados para 
controle químico e/ ou biológico, em que deverão ser mencionados os produtos recomendados para o controle de 
cada praga citando-se no mínimo os dados abaixo por marca comercial:
- nome da marca comercial
- ingrediente ativo
- grupo químico
- classe toxicológica
- classe do potencial de periculosidade ambiental
- dose recomendada por praga
- intervalo de aplicação
- nível de controle
- intervalo de segurança
- Ingestão diária aceitável (IDA) e limite máximo de resíduo (LMR)
- modo de ação do ingrediente ativo
- mecanismo de ação do ingrediente ativo
- restrições de uso
- seletividade para inimigos naturais
Somente na Avaliação 2
- volume de calda
- tipos de bico ou ponta, baseado no modo de ação do produto
- outras observações julgadas úteis (exemplo: vazão, pressão de trabalho)
Observações: 
- deverão ser mencionadas no mínimo cinco marcas comerciais por praga, no critério de escolha de produtos, e deve 
optar por produtos biológicos, seletivos, menos tóxicos, com menor periculosidade ambiental e rotacionar o 
mecanismo de ação.
 - O valor correspondente da parte escrita (Avaliação 1 e 2) será de 100 pontos
- Entregar duas cópias da avaliação 1.
- Elaborar em forma de tabela as informações para cada praga.

3. SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO DA PROVA ESCRITA
Critérios:

1. Apresentação geral e propriedade da linguagem
2. Apresentação dos objetivos
3. Aplicação de disciplinas anteriores
4. Qualidade da revisão bibliográfica
5. Correlação entre os temas abordados em aula e o relatório
6. Veracidade nas informações apresentadas/atualização
7. Apresentação de acordo com normas técnicas
8. Avaliação da conclusão 
9. Possibilidade de resultar em relatório técnico profissional
10. Capacidade de produzir um programa de controle de pragas para a cultura em estudo



CRITÉRIOS PARA APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO (Avaliação 3)

1. OBJETIVO GERAL
Possibilitar aos alunos da Disciplina de Defesa Sanitária Vegetal, adquirir conhecimentos referentes ao controle de 
pragas para culturas representativas do Brasil e do Paraná e o exercício da oratória para a vida profissional, 
atualizados conforme a legislação vigente.

2. CRITÉRIOS PARA DESENVOLVIMENTO DOS SEMINÁRIOS
Para cada cultura deverão ser apresentados no seminário no os itens que julgarem necessários dentre os 
seguintes dados:
-Importância econômica e social da cultura
-Pragas principais
-Descrição, ciclo e dano da praga
-Época e estádio de cultura que ocorre a praga
-Nível de dano econômico
-Controle químico e/ ou biológico em que deverão ser mencionados os produtos recomendados para o controle de 
cada praga citando-se os dados abaixo por marca comercial:
- pragas que controla
- nome da marca comercial
- ingrediente ativo
- grupo químico
- classe toxicológica
- classe do potencial de periculosidade ambiental
- dose recomendada por praga
- intervalo de aplicação
- intervalo de segurança
- Ingestão diária aceitável (IDA) e limite máximo de resíduo (LMR)
- modo de ação do ingrediente ativo
- mecanismo de ação do ingrediente ativo
- volume de calda
- tipos de bico ou ponta, baseado no modo de ação do produto
- restrições de uso
- seletividade para inimigos naturais
- outras observações julgadas úteis
Observação: deverão ser mencionadas no mínimo cinco marcas comerciais por praga, no critério de escolha de 
produtos. Deve optar por produtos biológicos seletivos, ou seja, menos tóxicos e com menor periculosidade 
ambiental.

3 PONTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS NA APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO
- o tempo de referência para apresentação do seminário deverá ficar entre 20 e 30 minutos. Entre o início da 
apresentação de um grupo e sua finalização não deverá exceder 40min
- elaborar de 20-30 slides;
- todos integrantes da equipe deverão participar da apresentação oral;
- deverão ser utilizados os recurso didáticos apropriados para apresentação, multimídia, quadro negro, etc;
- O valor correspondente do seminário será de 100 pontos, com avaliação individual;
- caso seja usado datashow na apresentação, o Cd com o conteúdo da mesma deverá ser entregue no início da 
apresentação do seminário. A não entrega do CD implicará na diminuição de 50% da nota para a equipe;
- no início da apresentação entregar duas cópias da parte escrita (Avaliação 2 corrigida com ficha de avaliação) 
aos professores;
- a equipe deverá trazer seu computador pessoal para a apresentação, que deverá ser testado com antecedência.
- o aluno que não se apresentar no dia agendado para sua avaliação 2 e 3, terá nota zero em ambas avaliações
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO INDIVIDUAL
1. Tempo
2. Postura
3. Uso de audiovisual
4 Elaboração do material audiovisual 
5 Domínio do conteúdo



O que deve conter cada tópico:
1 INTRODUÇÃO
Descrever a importância do trabalho.
2 OBJETIVO

2.1OBJETIVO GERAL
Descrever de forma clara e objetiva o que será realizado no trabalho.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Descrever detalhadamente o que será realizado no trabalho.
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
Fazer pesquisa bibliográfica sobre o tema, usando e citando fontes bibliográficas confiáveis, para 
fundamentar a base teórica do tema.
4 METODOLOGIA
Explicar de forma detalhada como o trabalho foi realizado. Deve-se permitir a repetibilidade do trabalho.
5 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Deve conter as tabelas com as recomendações de controle e a discussão de cada tabela.
6 CONCLUSÃO
Dever ser realizado com base nos objetivos específicos, respondendo cada item.
7 REFERÊNCIA
Colocar todas as fontes bibliográficas usadas no trabalho, de acordo com as normas da ABNT.


