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Histórico e Justificativa 

 

O Instituto Técnico de Agropecuária e Cooperativismo “Antônio Luciano Pereira Filho” – 

ITAC, localizado na zona rural de Pitangui (MG), é vinculado à Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais (EPAMIG), órgão da Secretaria de Estado da Agricultura Pecuária 

e Abastecimento (SEAPA/MG). 

Este Instituto foi fundado em 13 de julho de 1990, conforme disposto no Decreto nº 

31.526, de 12 de julho de 1990, cujo funcionamento como escola de ensino médio 

profissionalizante foi autorizado pela Portaria 1504/1990, com o objetivo de contribuir para o 

desenvolvimento regional, por meio do oferecimento do ensino técnico profissionalizante voltado 

para o setor agropecuário. Assim, o curso Técnico oferecido visa à formação de profissionais 

técnicos em Agropecuária, para atuar na condução do agronegócio, agricultura familiar e 

qualificar os egressos em administração de fazendas e na área de cooperativismo.  Ao longo dos 

anos, o Instituto tem se destacado pela qualidade do ensino técnico nas regiões centro-oeste e 

norte de Minas Gerais. 

O município de Pitangui, localizado na região centro-oeste do Estado de Minas Gerais, a 

130 km de Belo Horizonte, possui uma área de 563,23 Km² e uma população de 

aproximadamente 27 mil habitantes.  O município e a região caracterizam-se por atividades 

econômicas diversificadas - agropecuária, siderurgia, mineração, agroindústria, moveleira, têxtil, 

vestuário e comércio.  Como produtos agrícolas, destacam-se olerícolas, banana, feijão, soja, 

cana-de-açúcar, laranja, mandioca, milho e tomate. Na pecuária, observa-se diversificação entre 

bovinos, caprinos, equinos, aves, ovinos e suínos. 

O ITAC, localizado em fazenda experimental da EPAMIG, possui uma área de 442 ha e 

área construída de aproximadamente 18.000 m².  Entre as construções destacam-se: o edifício-

sede com 4.362 m² de área, com as salas de aula, Laboratório de Ciências Físicas e Biológicas, 

Laboratório de Informática, Laboratório de Topografia, Biblioteca, Cozinha, Refeitório, Auditório 

e Anfiteatro. As áreas de campo contam com estrutura para criação de animais – bovinos, 

caprinos, ovinos, suínos, aves e abelhas – e área para a agricultura – olericultura, viveiro, culturas 

anuais e silvicultura. 
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O estudante no Instituto aprende a fazer, fazendo, participando de aulas teóricas e 

práticas que são realizadas no Campo Experimental de Pitangui (CEPI).  Entre as atividades 

práticas, destacam-se o preparo de solo, tratos culturais, plantio de milho, sorgo, cana, olerícolas 

e a produção e manejo de bovinos, suínos, ovinos, abelhas e aves. O estudante tem a 

oportunidade de exercitar seu aprendizado e conhecer outras técnicas, realizando estágios 

supervisionados nas diversas áreas da agropecuária. No laboratório de informática, os 

estudantes aprendem a lidar com os diversos programas computacionais e, especificamente, os 

softwares agropecuários. A informática é também uma ferramenta pedagógica, de pesquisa e 

apoio a todos os conteúdos dos professores. Na área de topografia os estudantes manejam aos 

equipamentos topográficos. 

As disciplinas do Curso Técnico em Agropecuária e Cooperativismo são ministradas por 

professores/pesquisadores da EPAMIG: Agrônomos, Veterinários, Engenheiros Agrícolas e 

Biólogos, com especialização, mestrado e doutorado em áreas relacionadas à agropecuária. As 

disciplinas do Ensino Médio são ministradas pelos professores da rede estadual de educação, 

habilitados nas áreas específicas das disciplinas. 

A EPAMIG-ITAC promove a participação dos seus discentes e docentes em dias de 

campos, em visitas técnicas e palestras de empresas do ramo agropecuário. Também possui 

parcerias com o Sindicato Rural do Produtor Rural de Pitangui / SENAR na execução de cursos 

de qualificação de estudantes e produtores rurais. Com esta parceria foram desenvolvidos cursos 

de Tratorista, Casqueamento, Pastagem, Vaqueiro, Inseminação Artificial, entre outros. 

Parcerias também são feitas com a SEE/MG, a EMATER, o SICOOB a CREDPIT, a Prefeitura 

Municipal de Pitangui, a Prefeitura Municipal de Papagaios, a Cooperativa de Produtores Rurais 

de Pompéu; além das empresas da iniciativa privada e de fazendas do ramo agropecuário, que 

oferecem estágios para os discentes. 

O ITAC já formou 980 estudantes que participam ativamente do desenvolvimento da 

agropecuária mineira.  Os egressos atuam em empresas do ramo agropecuário e cooperativo e 

muitos prosseguiram os estudos, ingressando nos cursos de Agronomia e Medicina Veterinária. 

Entre as áreas de atuação dos egressos destacam-se: avicultura, suinocultura, consultoria 

ambiental, administração de empresa, laticínios e gestão de fazendas. 

Ao longo de sua história, o ITAC se consolida na educação profissional, permitindo ao 

seu egresso uma formação integrada, com os conhecimentos científicos e tecnológicos, 

incorporando conceitos humanísticos, culturais e ambientais, capaz de transformá-los em 

agentes críticos e criativos, capazes de catalisar transformações econômicas, sociais e 

ambientais na sociedade, em especial no âmbito local e regional do Estado de Minas Gerais. 
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 Para melhor identificação com a missão da Epamig, faz-se necessário trilhar uma nova 

etapa, qual seja a do oferecimento de um curso superior técnico.  E o tema escolhido foi a 

Agropecuária de Precisão. 

O desenvolvimento e a tecnificação da agricultura e da pecuária brasileira não foram 

acompanhados, na mesma velocidade, pelo sistema educacional, em especial pelos cursos 

técnicos. A automação no campo é uma realidade, na produção agrícola, na pecuária e nos 

sistemas florestais, por meio de máquinas e dispositivos mecânicos, eletrônicos ou 

computacionais, para ampliar a capacidade de trabalho humano.  O volume de informações é 

cada vez maior e as informações mais fáceis de serem obtidas, tornando-se impossível a tomada 

de decisão sem a ajuda de sistemas computacionais sofisticados.      

Esta nova agropecuária exigirá um profissional cada vez mais qualificado, conhecedor da 

conectividade, da automação, do processamento em nuvens, dos VANT, dos aplicativos moveis, 

do processamento e análise de Big Data, sem deixar de dominar os conhecimentos fundamentais 

da agropecuária: a fisiologia vegetal, a fertilidade do solo, a nutrição animal, entre outros.  Uma 

agropecuária que busca a melhor utilização da terra, o melhor uso dos insumos e a maximização 

do retorno financeiro, sem esquecer as questões ambientais e sociais. Uma agropecuária na 

qual as decisões são tomadas com base em dados, na sua maioria coletados automaticamente, 

a depender do volume destas informações.    

Assim, a Epamig propõe o primeiro curso de graduação em Agropecuária de Precisão a 

ser oferecido no Brasil, na modalidade de Tecnólogo, por meio do seu Instituto Técnico 

Agropecuária e Cooperativismo Antônio Luciano Pereira Filho, em Pitangui – MG. 
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Regime Acadêmico 

 

 

O Regime Acadêmico será semestral, com entrada anual de alunos, no início do ano 

letivo.  No meio do ano letivo poderá acontecer um processo de ocupação de vagas ociosas.  

Cada semestre terá no mínimo 100 (cem) dias letivos, com os sábados computados como dias 

letivos.  As atividades didáticas sugeridas serão distribuídas em cinco (5) semestres letivos. O 

estágio supervisionado poderá ser realizado no sexto semestre do curso.   

O Curso será organizado em semestres, módulos de aprendizagem e projetos, buscando 

proporcionar sólida formação básica e profissional e desenvolvendo habilidades 

comportamentais, fundamentais na formação dos egressos, adotando a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade e a atualização permanente. 
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Denominação, Concepção, Objetivos do curso e Perfil do  

Profissional 

 

O curso superior será denominado “Tecnologia em Agropecuária de Precisão”. Esta 

denominação não consta no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia – CNCST, 

no eixo Recursos Naturais, devendo ser tratado como curso experimental. De acordo com o 

CNCST, considera-se experimental o curso com denominação ou currículo inovador, não 

previsto no catálogo, organizado e desenvolvido com base no disposto no art. 81da LDB, art.  14 

da Resolução CNE /CP nº 3/2002 e art. 44 do Decreto nº 5.773/06.  Ainda de acordo com o 

CNCST cursos experimentais são desejáveis, desde que reflitam e respondam com pioneirismo 

e pertinência a estímulos advindos das inovações científicas e tecnológicas, ou de demandas 

regionais específicas para o atendimento aos seus arranjos produtivos, culturais e sociais.   Ainda 

de acordo com o artigo 14 da Resolução do CNE/CP nº 3/2002, “Poderão ser implementados 

cursos e currículos experimentais, nos termos do Artigo 81 da LDBEN, desde que ajustados ao 

disposto nestas diretrizes e previamente aprovados pelos respectivos órgãos competentes”. 

Trata-se de um curso em Agropecuária que incorpora conteúdos teóricos e práticos 

voltados para os mais modernos conceitos da agricultura e da pecuária de precisão. É uma 

área nova, necessária e inovadora para o agronegócio de Minas Gerais e do Brasil.  Será o 

primeiro curso com este enfoque no Brasil.  É um Curso solicitado por diferentes profissionais 

da agropecuária brasileira.   

O Curso será desenvolvido em semestres, módulos de aprendizagem e projetos, 

buscando proporcionar sólida formação básica e profissional e desenvolvendo habilidades 

comportamentais, fundamentais na formação dos egressos, adotando a flexibilidade, a 

interdisciplinaridade e a atualização permanente. 

O Curso Superior Tecnologia em Agropecuária de Precisão foi concebido para 

preencher uma lacuna no processo de formação do profissional da Agropecuária: um profissional 

com o conhecimento e domínio dos conceitos básicos da agropecuária e conhecedor das 

técnicas da agropecuária de precisão.     
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O curso será caracterizado pela integração dos conteúdos básicos com os conteúdos 

técnicos e o conhecimento teórico associado às atividades práticas e ao desenvolvimento de 

projetos. As atividades didáticas serão realizadas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas 

práticas, estudos dirigidos e projetos. Os temas dos projetos deverão não apenas motivar o 

processo de aprendizado dos conteúdos técnicos, mas também dos conteúdos de formação 

básica.   

As atividades didáticas serão distribuídas em no mínimo 100 dias letivos por 

semestre.  Para garantir e facilitar a interdisciplinaridade, as disciplinas serão organizadas em 

módulos e em cada semestre será desenvolvido um Projeto, envolvendo um ou mais módulos 

de disciplinas. Entende-se por módulos, um conjunto de disciplinas e atividades didáticas que se 

relacionam. 

Considerando que tanto a computação quanto às tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) estão, cada vez mais, presentes no dia a dia da agropecuária – coleta, 

armazenamento e análise de dados, ferramentas e gerenciamento, microeletrônica, 

monitoramento remoto por imagens, simulação financeira, automação, sensores de imagem, 

sensores químicos, uso de VANT, mineração de dados, inteligência artificial, sensores agrícolas 

(clima-planta-solo), Sistemas de Informações Espaciais (SIG) - será dada ênfase especial nesta 

área.  

 

 

Objetivos do Curso 

Objetivo Geral 

O Curso Superior em Agropecuária de Precisão contempla a formação de um profissional 

apto a desenvolver, de forma plena e inovadora, atividades agropecuárias, com sólida formação 

acadêmica e habilidades fundamentais para o exercício da cidadania. O curso buscará não 

somente formar egressos com perfis de permanente busca pelo conhecimento, como também 

propiciará práticas em tecnologia digital para promover mudanças e inovações no campo, 

promovendo eficiência e produtividade, fundamentadas na visão multidisciplinar, respeitando as 

questões sociais, ambientais e a viabilidade econômica. O egresso terá formação específica para 

aplicação e desenvolvimento de pesquisa e inovação tecnológica, difusão de tecnologias. gestão 

de processos de produção de bens e serviços, desenvolvimento da capacidade empreendedora 

e manutenção das suas competências em sintonia com o mundo do trabalho. 

 

Objetivos Específicos 

São objetivos específicos do Curso Superior em Agropecuária de Precisão: 
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• Incentivar o desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo 

tecnológico, em suas causas e efeitos; 

• Formar profissional habilitado para planejar, organizar e administrar propriedades rurais, 

conciliando as práticas agropecuárias de precisão dentro de um contexto sustentável.  

• Proporcionar o desenvolvimento de um conjunto de habilidades, com o espírito 

empreendedor, liderança e proatividade no processo tecnológico e inovador na produção de 

alimentos;  

• Organizar experiências teóricas e práticas que permitam ao egresso do curso atuar no 

assessoramento de agricultores quanto à realização de práticas cooperativistas e de 

produção face às demandas regionais, vinculadas aos programas de desenvolvimento rural 

sustentável;  

• Incentivar projetos de pesquisa oriundos de sistemas de produção agropecuários com 

práticas digitais nas propriedades rurais;  

• Contribuir com a capacitação de gestores para desempenho eficaz de funções de direção e 

liderança no ambiente agropecuário e programas de desenvolvimento sustentável,  

• Identificar os diferentes processos produtivos agropecuários, envolvendo práticas produtivas 

convencionais e não convencionais e a eficiência das tecnologias digitais de informação e 

comunicação (TDIC) no que concerne à melhoria da produtividade;  

• Compreender e aplicar a ética e a responsabilidade profissional; e  

• Promover a capacidade de continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas 

condições de trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-

graduação. 

 

 

Perfil e Competências Profissionais 

O egresso/profissional poderá trabalhar nas áreas relativas ao planejamento, 

implementação, administração, produção e aprimoramento de todos os processos envolvidos na 

agropecuária, entendendo e utilizando os conceitos e técnicas da agricultura e pecuária digital, 

com consciência do seu papel social.  

Espera-se que ao concluir o curso, o egresso reúna as seguintes habilidades e 

competências: 

• Comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica; 

• Atuar em equipes multidisciplinares; 

• Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de 

produtos; 
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• Projetar e aplicar inovações nos processos de montagem, monitoramento e gestão de 

empreendimentos agropecuários. 

• Atuar como gestores de tecnologia na agropecuária de precisão. 

• Elaborar mapas de aplicação variável (VRT) de nutrientes e outros fatores de produção, 

nomeadamente fertilizantes, sementes e agroquímicos; 

• Operar distintos tipos de Sistema de posicionamento, seja para georreferenciamento de 

parcelas, amostragens de solo, plantas e animais;  

• Operar máquinas e equipamentos agrícolas, nomeadamente na gestão diferenciada de 

fatores de produção;  

• Desenvolver trabalhos com sensores remotos, nomeadamente no processamento de 

imagens de satélite com aplicações agronômicas e pecuárias;  

• Desenvolver trabalhos e instalar sensores próximos, nomeadamente na monitorização 

de parâmetros de gestão (quantidade e qualidade) das culturas e criações;  

• Entender técnicas de inteligência artificial técnicas, estatística multivariada e espacial 

para manipulação de grandes volumes de dados;  

• Desenvolver estudos econômicos na implementação de novas tecnologias;  

• Desenvolver investigação aplicada no âmbito da Agropecuária de Precisão; e 

• Aplicar suas habilidades tecnológicas para o desenvolvimento social. 
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Número inicial pretendido de vagas em oferta, carga horária para 

integralização do curso, tempo máximo para integralização, critérios 

de seleção e admissão de discentes 

 

 

O ITAC oferecerá anualmente 40 vagas para o Curso Superior de Tecnologia em 

Agropecuária de Precisão. A definição do número de vagas está relacionada com a proposta 

metodológica do curso.  A admissão do estudante, conforme previsto no Regime Didático, dar-

se-á por uma das seguintes modalidades: Processo Seletivo; Vagas Ociosas e Reativação de 

Matrícula.  

O ingresso por meio do processo seletivo dar-se-á anualmente, conforme edital 

próprio. A classificação utilizará a nota do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).  O 

Edital deverá seguir o disposto na Lei nº 22.570 de 2017 da ALMG. 

Após 50 dias do início do primeiro semestre letivo do ano, será calculado o número de 

vagas ociosas, para preenchimento no segundo semestre letivo do ano.  Os critérios de seleção 

serão definidos em Edital próprio.  Para o preenchimento das vagas ociosas serão considerados 

os critérios de transferência, portador de diploma e reingresso, detalhado em Edital próprio.   

 

 

 

Integralização Curricular 

A integralização curricular do Curso Superior Tecnologia em Agropecuária de Precisão 

será feita de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais no nível de Tecnólogo e com o 

Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, obedecendo à carga horária mínima e 

suas especificidades.  A Resolução CNE/CP nº 3, de 18.12.2002, estabelece que a carga horária 

mínima dos cursos superiores de tecnologia será acrescida do tempo destinado ao estágio 

profissional supervisionado, quando requerido pela natureza da atividade profissional, bem como 
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de eventual tempo reservado para trabalho de conclusão de curso.  O Estágio Curricular 

Supervisionado será realizado fora do período letivo.  

Na lista de disciplinas optativas aparece as disciplinas Tópicos Especiais. Serão disciplina 

sobre temas de atualização, de conteúdo variável, escolhido a cada oferecimento para cobrir 

áreas não atendidas pelas disciplinas regulares do curso. Oferecerão aos estudantes a 

oportunidade de estudar tópicos de seu interesse e de importância na formação de sua área de 

estudos. O programa será elaborado pelo professor responsável e poderão ser oferecidas por 

professores convidados. 

Observando a legislação vigente, as cargas horárias para a integralização curricular 

serão: 

 

Atividade Didática 
Carga Horaria 

(horas) 

Disciplinas Obrigatórias 2.294 

Disciplinas Optativas 120 

Projeto 120 

Projeto de Extensão 270 

Prática Profissional 80 

Estágio Curricular Supervisionado 300 

Atividades Complementares 40 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC 80 

Total 3.304 

 

 

 

O tempo médio para conclusão do Curso é de 3 (três) anos e o máximo de 5 (cinco) anos. 

A conclusão do Curso será efetivada mediante a integralização das exigências curriculares, 

estando o estudante apto a receber o diploma de Curso Superior em “Agropecuária de Precisão”. 
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Organização Didático-pedagógica 

 

O Curso encontra-se organizado de forma coerente com a história, a filosofia e a missão 

do ITAC, respeitando a legislação vigente e observando as propostas de metodologias modernas 

do processo ensino-aprendizagem. Além disso, reconhecendo-se a importância dos três 

componentes nesse processo – professor, estudante e projeto pedagógico – deu-se atenção ao 

terceiro componente, com ênfase na metodologia de ensino, no acompanhamento da 

aprendizagem e na organização curricular.   

As atividades didáticas serão realizadas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas 

práticas, estudos dirigidos e projetos. Para ampliar o interesse pelos conteúdos básicos, estes 

serão trabalhados em conjunto com os conteúdos profissionalizantes.    

As aulas práticas serão realizadas nos laboratórios e na fazenda-escola da EPAMIG 

ITAC. As atividades práticas serão fortalecidas com a realização de práticas profissionais e com 

o estágio curricular que somarão 380 horas e acontecerão no 1º, 4º, 5º e 6º períodos. Uma carga 

horária de 200 horas será reservada para o desenvolvimento de Projetos, sendo 80 horas para 

o Trabalho de Conclusão de Curso. Uma carga horaria de 189 horas foram definidas para a 

realização de projetos em disciplinas. Os projetos de extensão somam 270 horas.  Todos os 

projetos serão orientados e acompanhados ao longo do semestre.   

As atividades práticas deverão contribuir para a constatação da teoria e a motivação para 

o aprender; para praticar a identificação de problemas e o pensamento crítico e para integrar 

conhecimentos. 

Deverão ser incluídos conteúdos que despertem o interesse pelas tecnologias da 

informação – lógica, programação, banco de dados, hardware e redes e interpretação de 

imagens.  O ambiente escolar deve estimular a utilização de tecnologias da informação e o 

trabalho em equipe, sendo imprescindível para isto o acesso ao laboratório de informática e ao 

laboratório de desenvolvimento.   

Os componentes História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena, Educação Alimentar e 

Nutricional, Processo de Envelhecimento, Respeito e Valorização do Idoso, Educação para o 

Trânsito, e Educação em Direitos Humanos, além de medidas de conscientização, prevenção, 
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diagnose e combate à violência e à intimidação sistemática (bullying) serão tratados de forma 

transversal, permeando os componentes do currículo e na forma de Seminários.    

Os conteúdos não serão compartimentalizados nas grandes áreas, com a integração não 

apenas nos projetos, mas também nas disciplinas.  

Um percentual de 20% da carga horária será oferecido na modalidade a distância, 

utilizando-se tecnologias da informação e da comunicação e garantindo a prática de habilidades 

comportamentais importantes. Para estas disciplinas, os estudantes contarão com professores 

tutores, no Instituto, além do professor responsável pelo conteúdo. 

 

Seminários 

Serão incluídos no currículo os Seminários como atividade didática, tendo o objetivo 

motivacional de apresentar temas relevantes aos discentes. As palestras serão proferidas 

preferencialmente por convidados, mas também pelos professores e discentes. Entre os 

convidados, destaca-se o grupo de pesquisadores da Epamig e da Embrapa, extensionista da 

Emater e professores de Universidades parceiras.    

 

Prática Profissional 

Com atividade “prática profissional” pretende-se introduzir o discente à sua futura 

profissão e ocorrerá no 1º e 4º período do Curso, obrigatoriamente na Fazenda-Escola da 

EPAMIG ITAC, além de laboratórios e oficinas.  As atividades Práticas Profissionais deverão se 

articular coerentemente com a teoria.  

 

Estágio Curricular Supervisionado 

Os estágios curriculares supervisionados serão norteados em conformidade com a Lei nº 

11.788, de 25 de setembro de 2008, Orientação Normativa nº7, de 30 de outubro de 2008, e 

Regulamento de Normas específicas. 

O estágio supervisionado, como procedimento didático pedagógico e ato educativo, é 

entendido essencialmente como uma atividade curricular do Instituto que integra a proposta 

pedagógica. Os instrumentos de planejamento, a execução e a avaliação dos estágios serão 

elaboradas à luz do perfil profissional de conclusão do curso.  A carga horaria poderá ser 

realizada em etapas e o primeiro estágio supervisionado só poderá ser realizado após a 

conclusão de 1.800 horas do curso.   

Os alunos que optarem pela realização de estágio curricular com duração de um semestre 

letivo, devidamente supervisionado pela Coordenação de Estágios, contabilizarão uma carga 

horária curricular de 300 horas.  
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Aprendizado Baseado em Problema/Projeto 

Um caminho comprovadamente eficiente para a motivação e a consequente vontade de 

aprender é o aprendizado ativo e, em especial, o aprendizado colaborativo e cooperativo, 

baseado em problemas e projetos.  

A execução de projetos visa incentivar a participação ativa dos estudantes, dispondo-os 

diante de uma situação que requer a definição da sua própria necessidade de aprender, com 

respaldo em um objetivo amplo, mas com fronteiras e sistematicamente orientado e 

monitorado.  Cada projeto será um desafio executado em grupo de forma cooperativa e 

acompanhada por um tutor, além de ter relação com duas ou mais disciplinas cursadas no 

semestre. O acompanhamento será semanal, durante o período de execução.  

Aproveitando a história e tradição do ITAC, além da carga horária nas atividades 

práticas, nos laboratórios e na unidade fabril, os estudantes deverão desenvolver um projeto a 

cada semestre.  Preferencialmente, 60% da carga horaria de cada projeto será desenvolvida nas 

quatro últimas semanas do semestre.  

Além do Trabalho de Conclusão do Curso, realizado no 5º e 6º semestre, serão 

executados dois projetos, no 2º e 3º semestre, com carga horária de 60 horas cada. Os projetos 

serão realizados em grupos de até cinco estudantes. A definição dos projetos e dos temas 

seguirá as recomendações da literatura sobre PBL (Aprendizado Baseado em 

Problema/Projeto).    

Projeto I – Desenvolvimento de Experimento.  

Projeto II – Análise e Interpretação de Dados.    

Trabalho de Conclusão de Curso – Agropecuária de Precisão. 

 Todos os projetos serão desenvolvidos em grupo com um único tema para todos os 

grupos.  

 

Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 

A carga horária prevista para o Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é de 80 horas. A 

sua execução será distribuída ao longo dos dois últimos períodos, ou seja, 5º e 6º, com 15 horas 

e 65 horas, respectivamente. O TCC consiste na elaboração, pelo aluno concluinte, de um 

trabalho que demonstre sua capacidade para formular, desenvolver e fundamentar uma 

hipótese, de modo claro, objetivo, analítico e conclusivo, aplicando os conhecimentos 

construídos e as experiências adquiridas durante o curso desenvolvido, mediante as normas que 

regem o trabalho e a pesquisa científica, sob a orientação e avaliação docente. O TCC seguirá 

normas específicas. 

 

Atividades de Extensão  
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As práticas de extensão de uma IES são serviços e ações oferecidos para a comunidade 

externa. Professores e estudantes organizam atividades para que a população em geral 

participe. A Extensão Universitária é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e 

político que promove a interação transformadora entre instituições de educação superior e outros 

setores da sociedade (Res. 482/CEE/2021). 

A extensão universitária  possibilita  a  formação  do  profissional  cidadão  e  se  credencia,  

cada vez  mais,  junto  à  sociedade  como  espaço  privilegiado  de  produção  do  conhecimento 

significativo  para  a  superação  das  desigualdades  sociais  existentes (Anais  do  2º  Congresso  

Brasileiro  de  Extensão  Universitária Belo  Horizonte  –  12  a  15  de  setembro  de  2004). 

A cada semestre será executado um projeto de extensão com os seguintes temas: 

Projeto de Extensão I: Projeto Social 

Projeto de Extensão II: Projeto Cultural 

Projeto de Extensão III: Projeto Ambiental 

Projeto de Extensão IV: Assistência técnica Produção Vegetal 

Projeto de Extensão V: Assistência técnica Produção Animal 

Projeto de Extensão VI: Assistência técnica Agropecuária de Precisão 

 Cada projeto terá um professor Coordenador e professores orientadores.   

 

Atividades Complementares 

Reconhecendo que a articulação entre ensino, pesquisa e extensão e a flexibilidade 

curricular possibilitam o desenvolvimento de atitudes e ações empreendedoras e inovadoras, 

tendo como foco as vivências da aprendizagem para capacitação e para a inserção no mundo 

do trabalho, o curso prevê o desenvolvimento de atividades complementares que terão como 

objetivo ampliar a formação humanística, interdisciplinar e gerencial dos estudantes. 

Os estudantes serão estimulados a participar de atividades oferecidas nas indústrias, 

instituições científicas e de ensino e pesquisa, entre outras, voltadas para seu interesse 

profissional. Essas atividades complementares são obrigatórias e devem ser realizadas ao 

longo do curso, não podendo ser integralizadas em um único módulo/semestre letivo, 

devendo ocorrer no contraturno do curso normal e dos componentes curriculares 

obrigatórios, compondo a carga horária mínima do curso. A carga horária mínima a ser 

desenvolvida de atividades complementares é de 40h. Essas atividades serão validadas com 

a apresentação de certificados ou atestados, contendo número de horas e descrição das 

atividades desenvolvidas. As atividades complementares incluem a participação em 

atividades acadêmicas, científicas e de extensão, em diversas modalidades, que articulem 

os currículos aos temas de relevância social, local e,ou, regional, além de potencializar os 

recursos materiais, físicos e humanos disponíveis. 
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Serão consideradas para fins de cômputo da carga horária das atividades 

complementares: i) Participação em eventos técnico-científicos como palestras, seminários, 

simpósios, congressos, workshops, cursos de curta duração e fóruns relacionados à área de 

estudos, gestão e tecnologia na agropecuária; ii) Participação em Programas de iniciação 

científica: participação efetiva e comprobatória em projetos, apresentação de trabalhos, 

publicação de trabalhos e premiações; e iii) Participação em monitorias, curso regular de 

língua estrangeira, estágio extracurricular, grupos de estudos supervisionados por um 

docente e elaboração de material didático com a orientação de um docente e avalizados pelo 

mesmo. 

 

Políticas de Educação Ambiental 

Pela importância da área ambiental na agropecuária e para atender a Lei nº 9.795, de 

27.04.1999 e o Decreto nº 4.281 de 25.06.2002, foram incluídas as seguintes disciplinas: 

Ecologia Agrícola; Climatologia Agrícola, Gerenciamento e Uso de Recursos Hídricos, 

Saneamento Ambiental, Poluição Ambiental e Reuso Agrícola.  Alguns tópicos específicos serão 

temas de seminários nas disciplinas Seminário I, Seminário II e Seminário III.  

 

Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro- brasileira 

e Africana 

Para atender o disposto na Resolução CNE/CP 01/2004, o tema será incluído em 

disciplina introdutória, por meio da abordagem transversal e, em Seminários temáticos ao longo 

do curso, com a participação dos estudantes, nas disciplinas Seminário I, Seminário II e 

Seminário III. 

 

Critérios de aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores 

O aproveitamento de conhecimentos e de experiências, adquiridos anteriormente pelos 

estudantes e diretamente relacionados ao perfil profissional de conclusão da respectiva 

habilitação profissional, poderá ocorrer por meio de comprovação documental de: 

• Disciplinas cursadas em outro curso de superior, até o limite de 50% do total da carga 

horária mínima do ensino profissionalizante, independente de exames específicos;  

• Cursos de educação profissional de nível superior, mediante avaliação do aluno por 

equipe de professores indicada pela Coordenação do Ensino; e 

• Avaliação de competências reconhecidas em processos formais de certificação 

profissional.          

O aproveitamento de competências anteriormente adquiridas pelo estudante, por 

intermédio de processos de educação formal do trabalho, para fins de prosseguimento de 
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estudos, será feito mediante avaliação a ser realizada por um grupo de professores, designado 

pela Coordenação do Ensino, atendendo aos referenciais constantes na Proposta Pedagógica. 

Quando o aproveitamento tiver como objetivo a certificação de competências para a conclusão 

de estudos, seguir-se-ão as diretrizes definidas e indicadas pelo CEE – MG. 

 

 

 

Matriz Curricular 

Curso:     Agropecuária de Precisão  
Modalidade:     Graduação Tecnólogo 
Eixo tecnológico:    Recursos Naturais 
Nº de dias letivos:    100 (por semestre) 
Unidade didática:    110 minutos 
Organização pedagógica:   Semestral 
Regime:     Tempo integral 
Tempo médio de integralização:  3 (três) anos 
Tempo mínimo de integralização:  2,5 dois e meio) anos 
Tempo máximo de integralização:  5 (cinco) anos 
Vagas ofertadas:    40 
Forma de acesso:  Processo seletivo, com nota do ENEM 
Preenchimento de vagas ociosas:  Reingresso, transferência de outra IES,  

portador de diploma, nota do ENEM. 
 

 

 

Tipo de Atividade 
Período do Curso 

Total 
1º  2º  3º  4º  5º  6º 

CH Teórica 195 235 300 265 195 240 1.430 

CH Prática 149 118 118 125 74 91 675 

CH Projeto 90 155 135 65 89 45 579 

CH Trabalho de Conclusão de Curso      15 65 80 

Atividade Profissional 40    40   80 

CH Optativas – 120h       120 

CH do Curso 474 508 553 495 341 331 2.964 

CH Ativ. Complementares – 40h       40 

CH Estágio Supervisionado – 300h       300 

Total 474 508 553 495 341 331 3.304 
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Sequência Sugerida 
1º Período 

Disciplina CHT CHP/ED CH Proj. CH Tot 

Física Básica 45 15   60 

Matemática Aplicada 45 15   60 

Informática Básica   30   30 

Biologia da Célula Eucariota 30     30 

Ecologia Agrícola 30 14   44 

Desenho Técnico Auxiliado por 
Computador 

15 30 15 60 

Topografia 15 30 30 75 

Seminário I  15     15 

Leitura e Interpretação de Informação 
Científica I 

  15   15 

Prática profissional I: Produção Vegetal     40 40 

Projeto de Extensão I: Projeto Social     45 45 

Total 195 149 130 474 

CHT: carga horária de aulas teóricas; CHP: carga horária de aulas práticas; ED: Estudo 
Dirigido; CH Proj: carga horaria de projeto; CR Tot: Carga Horária Total em horas. Em 
CHP estão incluídas aulas práticas e  
estudo-dirigido. 

 
 
 

Sequência Sugerida 
2º Período 

Disciplina CHT CHP/ED CH Proj. CH Tot 

Química Geral 45     45 

Introdução a Estatística 30     30 

Programação 30 15 15 60 

Eletrotécnica 30 30   60 

Microbiologia aplicada 30 14   44 

Fisiologia Vegetal  30     30 

Constituição, Propriedades e Classificação 
de Solos 

30 14   44 

Sistemas de Informação Geográfica  10 30 20 60 

Leitura e Interpretação de Informação 
Cientifica II 

  15 15 30 

Projeto I: Desenvolvimento de Experimento     60 60 

Projeto de Extensão II: Projeto Cultural     45 45 

Total 235 118 155 508 
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Sequência Sugerida 
3º Período 

Disciplina CHT CHP/ED CH Proj. CH Tot 

Estatística Espacial 30   30 60 

Fertilidade do Solo 60     60 

Fitossanidade 45 14   59 

Nutrição Animal 30     30 

Agricultura Geral  45 30   75 

Climatologia Agrícola 30 14   44 

Sensoriamento Remoto  30 30   60 

Máquinas e Implementos Agrícolas  30 30   60 

Projeto II: Análise e Interpretação de 
Dados  

    60 60 

Projeto de Extensão III: Projeto Ambiental     45 45 

Total 300 118 135 553 

 
 
 
 
 
 

Sequência Sugerida 
4º Período 

Disciplina CHT CHP Proj CHTot 

Genética e Melhoramento 30     30 

Controle de Plantas Invasoras 30 16   46 

Fisiologia Animal 30 16   46 

Bioclimatologia e Conforto Animal 30 14   44 

Silvicultura 30 14   44 

Irrigação e drenagem  40 20 20 80 

Veículos Aéreos não Tripulados  15 16   31 

Gerenciamento e Uso de Recursos Hídricos 45 14   59 

Seminário II 15 15   30 

Prática profissional II: Produção Animal     40 40 

Projeto de Extensão IV: Assistência técnica 
Produção Vegetal 

    45 45 

Total 265 125 105 495 
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Sequência Sugerida 
5º Período 

Disciplina CHT CHP/ED CH Proj. CH Tot 

Plantas Forrageiras e Pastagem 30 14   44 

Culturas Perenes: Cafeicultura e 
Fruticultura 

45 14   59 

Bovinocultura de Corte 30 16   46 

Suinocultura 30 14 14 58 

Agropecuária Digital 30   30 60 

Saneamento Ambiental 30 16   46 

Projeto de Extensão V: Assistência 
técnica Produção Animal 

    45 45 

Trabalho Final de Curso I     15 15 

Optativa 60     60 

Total 255 74 104 433 

 
 

Sequência Sugerida 
6º Período 

Disciplina CHT CHP/ED CH Proj. CH Tot 

Grandes Culturas Anuais I: Soja, Feijão, 
Milho 

45 16   61 

Olericultura 30 14   44 

Bovinocultura de Leite  45 16   61 

Avicultura 30 16   46 

Poluição Ambiental  30 14   44 

Seminário III 15 15   30 

Administração, Economia e Planejamento 
Rural 

45     45 

Projeto de Extensão VI: Assistência técnica 
Agropecuária de Precisão 

    45 0 

Trabalho Final de Curso II     65 0 

Optativa 60     60 

Total 300 91 110 391 

 
 
 

Optativas 

Disciplina CHT CHP   CHTot 

Reuso Agrícola 30 14   44 

Extensão Rural 60     30 

Apicultura  15 15   30 

Piscicultura 15 15   30 

Vinicultura 30 15   45 

Grandes Culturas Anuais II (Sorgo Trigo, Arroz 
e Algodão) 

45 15   60 

Microbiologia do Solo 30 15   45 

Tecnologias Aplicadas a Fabricas de Rações  15 15   30 
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Empreendedorismo e Inovação 30 10   40 

Estatística Experimental Aplicada 45 0   45 

Sistemas Integrados de Produção 
Agropecuária 

30 30   60 

Agroecologia e Agricultura Orgânica 30 30   60 

Pós-colheita de Frutas e Hortaliças 30 16   46 

Gestão Ambiental e Ciência do Ambiente 45 15   60 

Programação II  30 30   60 

Sensores Aplicados à Agropecuária 15 30     

Uso de sistemas de posicionamento por 
satélite na agricultura 

15 30   45 

Tópicos especiais I       livre 

Tópicos especiais II       livre 

 
 
 
 

 

 

Autoavaliação do Curso 

 O curso será avaliado a cada dois anos, com base em informações estruturadas em 

relatório próprio, definida em Resolução específica.  O relatório deverá ser preparado pela 

Coordenação de Ensino e encaminhada para o NDE, para apreciação, parecer e 

encaminhamento ao Conselho Acadêmico Administrativo para análise e providências. Além das 

informações acadêmicas dos estudantes, fará parte do Relatório o resultado do processo de 

avaliação de disciplinas.   

 O processo de Avaliação de Disciplinas acontecerá semestralmente.  Cada período de 

avaliação será seguido de análise pela Coordenação de Ensino, com posterior encaminhamento 

para o Conselho Acadêmico Administrativo para análise e providências.   

 A coordenação do processo será conduzida e acompanhada pela CPA.  
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Ementário das disciplinas, com indicação da metodologia, 
incluindo-se a utilização de material didático, especialmente 

elaborado, que utilize, inclusive, tecnologias digitais de 
informação e comunicação 

 

Tão importantes quanto a garantia da sólida formação técnica, fundamentada em 

competências teóricas e práticas, o Projeto Pedagógico do Curso deve garantir a aquisição de 

habilidades comportamentais fundamentais para o exercício da cidadania e a inserção e 

permanência profissional do egresso, em uma sociedade cada vez mais exigente, em constante 

transformação e acelerado processo de geração de informações e conhecimento.   

Assim, o objetivo das atividades pedagógicas é assegurar ao estudante a construção de 

competências que abarque habilidades específicas, conhecimentos e comportamentos, de forma 

a atender às demandas do setor produtivo e das relações sociais. O currículo foi constituído na 

perspectiva da construção de competências, adotando-se estratégias de ensino centradas na 

participação ativa dos estudantes com situações que os levem a mobilizar o raciocínio, a 

capacidade argumentativa, o pensamento crítico, o desenvolvimento da criatividade e o domínio 

de novos conhecimentos.   

A flexibilização curricular proposta na matriz curricular se efetivará por meio do 

oferecimento de disciplinas optativas e facultativas, de projetos multidisciplinares, de estágios, 

de atividades acadêmico-científico-culturais e complementares, da mobilidade acadêmica, da 

atuação em programas de tutorias, da participação em empresa júnior, da participação em 

projetos de extensão e de outras atividades empreendedoras e de cunho social, de modo a 

permitir tanto a exploração e a abordagem de temas do campo especializado, como de outros 

temas abrangentes, atuais e relevantes. 

Muitos cursos superiores inovadores têm sido organizados, considerando uma regra 

simples, relacionada com o tempo de aprendizagem: um terço do conhecimento é aprendido pelo 

estudante em espaço conduzido pelo professor, um terço é resultado do compartilhamento entre 

o estudante e os colegas e um terço é aprendido estudando individualmente. 

Diversas atividades são desenvolvidas por meio de aulas teóricas e práticas, para que os 

estudantes pensem de forma integrada e sejam capazes de consolidar seu conhecimento.  As 

atividades didáticas do Curso Superior de Tecnologia em Agropecuária de Precisão serão 

oferecidas em quatro formatos: aulas teóricas, aulas práticas, estudo dirigido e projetos, todas 

com acompanhamento contínuo, serão distribuídas em seis horas diárias.  Neste tempo estão 
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incluídas atividades práticas e estudo dirigido. As duas horas diárias restantes serão reservadas 

para o desenvolvimento de projetos e o estudo independente, não dirigido.    

É consenso no processo ensino-aprendizagem que: i) para aprender é preciso estudar; 

ii) para estudar e aprender é necessário querer; e iii) uma forma eficiente para motivar e despertar 

a vontade de aprender do estudante, quando se busca a solução para problemas reais.  É 

também consenso que a forma mais eficiente de se transformar informação em 

conhecimento, quando somos capazes de “ensinar” o tema para alguém.  Assim, além do foco 

do aprendizado centrado nos estudantes, o currículo será construído com considerável carga 

horária no desenvolvimento de projetos, além das aulas práticas, também organizadas e 

conduzidas com o foco na solução de problemas. Na sua maioria, as atividades didáticas serão 

desenvolvidas em grupos de estudantes, garantindo assim o aprendizado cooperativo e 

colaborativo.   

A Proposta Pedagógica prevê a ênfase no tempo de estudo. Isto se deve ao 

reconhecimento de que existem diferentes estilos de aprendizado – intuitivo ou sensorial, visual 

ou verbal, indutivo ou dedutivo, ativo ou reflexivo, sequencial ou global – e cada estudante possui 

suas preferências. É também reconhecido que um dos maiores desafios para a maioria dos 

cursos superiores é a heterogeneidade dos ingressantes quanto aos conhecimentos prévios, às 

experiências prévias e aos motivos para o ingresso no curso e receptividade aos processos de 

motivação e mobilização. Para lidar com esta heterogeneidade serão utilizados diferentes 

formatos de atividades didáticas e de materiais didáticos, especialmente desenvolvidos para 

cada disciplina e disponibilizados em ambiente virtual de aprendizado (AVA). Para todas as 

disciplinas serão preparados materiais didáticos especialmente elaborados, composto por 

material para leitura (Notas de Aula) e materiais complementares em diferentes formatos e TDIC, 

que serão disponibilizados no AVA, para apoio ao processo ensino aprendizagem, 

disponibilizados no primeiro dia de aula eletronicamente. 

As atividades didáticas semestrais serão distribuídas em 100 dias letivos. Para que vários 

conteúdos não sejam trabalhados simultaneamente, algumas disciplinas poderão ter sua carga 

horária concentrada nas primeiras 6 a 8 semanas, seguida de novas disciplinas que terão início 

uma semana após a conclusão da anterior.  Desta forma, o semestre será de 18 semanas letivas, 

mas as disciplinas serão pedagogicamente distribuídas nos semestres, algumas ao longo de 

todo o semestre, outras apenas em parte das semanas.  

O oferecimento de conteúdos na modalidade semipresencial, não apenas estimula o 

aprender a aprender, como também fortalece habilidades comportamentais como autonomia, 

independência, disciplina e organização. Inicialmente, 10% da carga horária serão oferecidas na 

modalidade semipresencial.  Disciplinas semipresenciais também serão conduzidas com o 

tempo presencial na escola, na forma de debates, coordenados pelo professor, praticando a 
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chamada “sala de aula invertida”. Também será oferecido programa especial de Tutoria para os 

ingressantes, como parte do programa de acolhimento do estudante.  Outras disciplinas poderão 

ser oferecidas a distância, de forma síncrona.  

Alguns temas serão abordados no formato de Seminário, com apresentação do tema 

seguido de debate.  Alguns dos Seminários deverão ser apresentados por estudantes.  Temas a 

serem abordados nos seminários: Ética e Cidadania, Educação das Relações Étnico-raciais, 

Gestão Ambiental, Educação Ambiental, Tópicos Avançados em Agropecuária de Precisão, 

entre outros. 

Para garantir e priorizar a prática de metodologias ativas no processo ensino-

aprendizagem, será promovida na semana que antecede o início de cada semestre letivo, uma 

semana de Oficina sobre o tema.  

 

 


