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ANEXO V
CONTEÚDO DAS DISCIPLINAS
Quadro 1 – Curso de Licenciatura em Pedagogia e EPT
Disciplina
Educação Especial na
Perspec va Inclusiva
(3º Período) – 60 horas
Teorias Educacionais (3º
Período) – 80 horas
Organização do Trabalho
Pedagógico (3º Período)
– 80 horas
Coordenação Pedagógica
(3º Período) – 80 horas
Projeto Polí co Pedagógico
(3º Período) – 80 horas
Educação Infan l (4º
Período) – 80 horas
Metodologias e Estratégias
da Educação Infan l (4º
Período) – 60 horas
Metodologias e Estratégias
de ensino de A vidades
Recrea vas (4º Período) –
80 horas

Conteúdo
1) Os direitos de aprendizagem de todas as crianças, jovens
e adultos na escola; 2) A Educação Especial como estratégia
de inclusão escolar e o papel do Pedagogo na escola
inclusiva.
1) Estudo das diferentes concepções teóricas e
epistemológicas que fundamentam o campo da
educação; 2) Caracterização da teoria pedagógica dos
clássicos aos contemporâneos.
1) Organização do Trabalho Pedagógico; 2) Coordenação
Pedagógica em Ambientes Escolares.
1) O coordenador pedagógico como mediador do projeto
pedagógico da escola para todos e todas 2) Coordenador
Pedagógico: agente mediador e ar culador na organização
do trabalho Pedagógico.
1) Projeto Polí co Pedagógico – PPP da escola:
pressupostos teóricos e fundamentos para a sua
realização; 2) Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e as
adaptações curriculares.
1) História da concepção de infância e do atendimento
à criança; 2) Desenvolvimento da educação infan l e sua
relação com o processo de aprendizagem.
1) Estudos sobre adaptação escolar; 2) Compreensão e
análise do Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infan l.
1) O estudo do lúdico, seus fundamentos teórico-prá cos
de procedimentos mediadores e integradores entre o agir,
o sen r e o pensar, bem como suas relações com a
educação; 2) A compreensão da ludicidade na liberação do
potencial cria vo inerente ao ser humano enquanto sujeito
individual e cole vo.

Linguagem, Alfabe zação e
Letramento (4º Período) –
80 horas
Metodologias e Estratégias
de Ensino da Língua
Portuguesa (4º Período) –
60 horas
Seminário Integrador e
Estudos Curriculares II (4º
Período) – 30 horas

1) Linguagem como mediadora das interações sujeitocultura; 2) O aprendizado da linguagem escrita.
1) Linguagem, língua e fala; 2) O ensino da Língua
Portuguesa na perspec va dos PCNs e BNCC.
1) A vidades de integração curricular com obje vo de
divulgação e apresentação das principais ideias/conceitos
/temas abordados dentro das disciplinas, desenvolvidas no
segundo ano da Licenciatura; 2) Teorização por meio de
memorial descri vo sobre as trajetórias pessoais (história
de vida, autobiograﬁa) e vivências proﬁssionais e a relação
do fazer pedagógico e as temá cas da realidade escolar.

Quadro 2 – Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Agronegócio
Disciplina
Olericultura (3º
Período) – 60 horas
Aquicultura e Piscicultura
(3º Período) – 80 horas
Tecnologia de Pós-Colheita,
Culturas Anuais e Perenes
(3º Período) – 80 horas
Silvicultura e SAFs (3º
Periodo) – 90 horas
Manejo e Produção de
Ruminantes (3º
Período) – 90 horas
Gestão no Agronegócio I
(4º Período) – 90 horas
Gestão de Negócios Rurais
(4º Período) – 90 horas
Gestão Ambiental e
Agroenergia (4º
Período) – 90 horas
Gestão Agroindustrial (4º
Período) – 60 horas
Fru cultura (4º Período)
– 60 horas

Conteúdo
1) Ecoﬁsiologia das principais culturas; 2)Viabilidade
socioeconômica e ambiental dos sistemas de produção:
convencional e alterna vo.
1) Panorama mundial e brasileiro da aquicultura;
2) Nutrição de peixes.
1) Aspectos importantes para a produção de culturas
agrícolas anuais; 2)Tecnologia pós-colheita de ﬂores de
corte.
1) Importância da silvicultura e dos sistemas agroﬂorestais;
2) Impactos ambientais de monoculturas ﬂorestais.
1) Medidas de produ vidade da ovinocaprinocultura de lã,
corte e leite; 2) Manejo reprodu vo de bovinos corte.
1) Marke ng no agronegócio; 2) Segmentação de mercado
no agronegócio.
1) Principais teorias da administração; 2) Níveis
empresariais – estratégico gerencial e operacional;
1) Protocolo de Kyoto; 2) Uso dos resíduos agropecuários e
ﬂorestais na geração e cogeração de energia.
1) Aplicações do conceito de cadeia de produção
agroindustrial; 2) Resposta eﬁciente do consumidor.
1) Sistemas de poda; 2) Técnicas de colheita, padronização,
classiﬁcação e embalagens.
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