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Alterações no Projeto Pedagógico do Curso de Agronomia que entraram em vigor a partir de ABRIL DE 2019.
		
Alteração dos pré-requisitos das disciplinas do currículo seis:  



Pré-requisito
Departamento
Disciplina
Excluídos
Incluídos
Fitotecnia
Melhoramento Vegetal (0210028)
Fisiologia Vegetal (0010024)
--

Olericultura (0210081)
Fertilidade do Solo (0230026)
Horticultura Geral (0210077) 

Floricultura Plantas Ornamentais (0210078)
Fertilidade do Solo (0230026)
--

Produção e Tecnologia de Sementes (0210007)
Máquinas e Mecanização Agrícola (0190063);
Plantas de Lavoura I (0210080);
Plantas de Lavoura II (0210083)
Agrometeorologia (0210026)
Engenharia Rural
Irrigação e Drenagem (0190047)
Estatística Básica (0100226)
--

Máquinas e Mecanização agrícola (0190063);
Desenho Técnico (1640082);
Física (0090095)
--

- Alteração do número de créditos obrigatórios, em componentes curriculares optativos, do currículo seis de 22 para 14 créditos.

- Alteração do texto do item 4.1.4 Disciplinas Optativas, aonde diz: “ O discente poderá fazer a escolha de disciplinas optativas, dentro do elenco oferecido pelo curso de Agronomia,....” para: “O discente poderá cursar disciplinas em outros cursos da UFPel, para serem aproveitadas como disciplinas optativas ao Curso de Agronomia. Para isto o discente deverá apresentar uma solicitação prévia ao colegiado do Curso que irá deliberar se a discip0lina solicitada poderá ser aproveitada como optativa ou não. Tal solicitação deverá ser encaminhada ao colegiado no semestre anterior ao que o aluno pretende cursar a disciplina, no mínimo um mês antes do final do semestre letivo de acordo com o calendário acadêmico da universidade. Uma vez que uma determinada disciplina, de outro curso da UFPel, seja aprovada como disciplina optativa, para integralizar o número de créditos em optativas exigido pelo curso, passará a ser aceita para todos os demais acadêmicos do curso, sem que haja necessidade destes solicitarem seu aproveitamento.” 

	- Exclusão de disciplinas optativas: solicitamos a exclusão do PPC (currículo seis), por nunca terem sido ofertadas ou por não terem sido ofertadas nos últimos três semestres, a seguintes disciplinas optativas: 


Excluir
Departamento
Código
Disciplina
Engenharia Rural
D000924
Ensaio e certificação de sistemas de irrigação pressurizados
Fitossanidade
0200044
Entomologia aplicada

0200046
Controle biológico de pragas

0200049
Métodos fitopatológicos
Fitotecnia
0210021
Princípios de arborização urbana

0210039
Implantação e manejo de plantações de Pinus, Eucalyptus e Acácia

0210022
Produção de sementes de espécies forrageiras

0210036
Sistemas agroflorestais

D000481
Dendrometria e fitossociologia

0210087
Fisiologia da produção de frutíferas

0210088
Plantas medicinais, aromáticas e condimentares

0210040
Bases da agricultura ecológica

0210089
Introdução a biometria e bioinformática no melhoramento vegetal
Ciências Sociais Ag.
0180066
Cooperativismo e gestão de cadeias agroindustriais
Ciência e tecnologia agroindustrial
0220049
An. Físico-químicas de matérias primas agropecuárias e alimentos

0220052
Elaboração de projetos agroindustriais

0220053
Proteômica e metabolômica aplicadas à agroindústria

0220058
Tecnologia de fermentações agroindustriais

- Alteração da Tabela 4.2: Equivalência (em horas) das atividades acadêmicas complementares na área do Curso e requisitos exigidos para o cômputo de horas como outras atividades complementares, (página 36). A nova tabela de equivalência de horas das atividades acadêmicas complementares está divulgada na página do colegiado na ABA ALUNO.
- Exclusão da frase “A disciplina referente à elaboração do TCC será cursada a partir do nono semestre do curso”.

- Substituição das Normas para o trabalho de conclusão de curso (TCC) pelas novas normas, PUBLICADAS NA ABA ALUNO – TCC.

- Alteração da disciplina de Trabalho De Conclusão De Curso –TCC) considerando as mudanças das normas do passando esta a ter dois créditos (1-0-1) sendo um teórico e um prático.

- Criação da disciplina de Trabalho de Conclusão de Curso II – TCC II.

- Criação de disciplina optativa Biotecnologia Aplicada ao Melhoramento de Plantas, do Departamento de Fitotecnia.

- Alteração na distribuição da carga horária da disciplina optativa de Epidemiologia de Doenças de Plantas (0200035) passando de 2-1-1 para 2-0-2.

- Alteração da carga horária da disciplina optativa de Ácaros de Importância Agrícola (0200045) de três para quatro créditos. 


		


