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1 – O presente parecer trata da análise técnica do Processo 23807.250644.2022-81 para
implantação do Curso de Formação Continuada – Curso Básico de Paisagismo - ALG, a ser
ofertado no Câmpus Alagoinhas.
2 – O presente processo apresenta as documentações exigidas na Resolução 23/2019
CONSUP, bem como atende as orientações para a criação das disciplinas. Portanto, não há
óbice para a continuidade das etapas de implantação do referido curso.
3 – O curso encontra-se APROVADO.
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FORMULÁRIO PARA OFERTA DE CURSO DE FORMAÇÃO
CONTINUADA – FIC - PRESENCIAL
Dados do Campus Proponente
Campus:
Alagoinhas
Endereço:

Telefone:

Rua Manoel Romão SN - Alagoinhas Velha - Alagoinhas

(75) 3421-4511

E-mail:

CNPJ:

gabinete@alagoinhas.ifbaiano.edu.br

10.724.903/0001-79

Dados do Proponente
Nome do Servidor: Bruno da Silva
Área de Formação:

Contatos:

Agronomia

74) 99114-2524

Dados da Entidade Parceira
Representante da Entidade parceira para a execução do Projeto:
Não se aplica
Entidade:

Esfera administrativa:

CNPJ:

Contatos:

Dados Gerais do Curso
Nome do curso:
Curso Básico de Paisagismo
Modalidade:

Público alvo:

Presencial

Estudantes, proﬁssionais da area e aﬁns

Pré-requisito para acesso ao
Forma de ingresso:

curso:
Ensino

fundamental Por ordem de inscrição

incompleto
Periodicidade das aulas:
Carga horária total:
20h

Aulas semanais
O curso será ofertado em dias consecutivos até o seu
encerramento.

Local das aulas:

Turno de funcionamento:

Campus Alagoinhas

Matutino e vespertino

Número de vagas:

Número de turmas:

20 vagas por turma

Mínimo 01 turma

Perﬁl do curso
Justiﬁcativa do curso.
O paisagismo é a arte de planejar, conceber e conservar parques, jardins e áreas verdes,
em espaços públicos ou privados, atentando-se para as necessidades dos seres humanos
e proporcionando-lhes bem estar e qualidade de vida. Atualmente, o paisagismo tem
conferido destaque em grandes centros urbanos devido à necessidade por espaços que
aproximem o homem da natureza, que prezem pela esté tica e sejam funcionais,
oferecendo relaxamento e convı ́vios mais ı ́ntimos. O paisagista é o proﬁssional que se
dedica a trabalhar com seres vivos, elementos naturais, criações humanas e questões
abstratas, competindo a ele a proteção ao meio ambiente e a garantia da sustentabilidade
da sua concepção, ou seja, é o proﬁssional com habilidades para lidar com os elementos
da natureza, sobretudo a ﬂora, promovendo composições paisagísticas e criações
harmônicas entre arquitetura e paisagem. A demanda por proﬁssionais em paisagismo é
crescente, contudo a oferta de especialistas não tem acompanhado as necessidades do
mercado. Neste sentido, este curso tem o objetivo de proporcionar aos interessados
competências fundamentais para atuação proﬁssional no ramo paisagístico. Os alunos
serão capacitados para criação de espaços verdes, em qualquer dimensao, observando o
gosto e as necessidades do ̃cliente, orientando-o para escolhas assertivas do ponto de
vista ambiental e econômico; e para o planejamento e execução de um jardim que além
de belo, seja funcional e sustentável. Ao ﬁnal do curso, o aluno estará apto para
desenvolver todas as etapas de criação, execução e manutenção do jardim, podendo
iniciar a carreira proﬁssional no ramo paisagístico com conhecimento e conﬁança.

Objetivos do curso.
Capacitar pessoas sobre técnicas adequadas de Paisagismo

Perﬁl proﬁssional do egresso.
Proﬁssional capacitado para atuar no ramo paisagístico, desenvolvendo atividades de
criação, planejamento, execução e manutenção de áreas verdes.

Estrutura Curricular
Componentes Curriculares

Carga Horária

Introdução ao paisagismo

1 hora

Tipos de clima no Brasil

1 hora

Espécies ornamentais

2 horas

Paisagismo x Arquitetura

1 hora

Concepção de um projeto paisagístico

3 horas

Escolha e preparação das plantas

2 horas

Preparação do solo

2 horas

Irrigação e iluminação do jardim

2 horas

Manutenção de jardim

2 horas

Execução do jardim

3 horas

Paisagismo em pequenos espaços

1 hora

Total

20 HORAS

Metodologia
O curso será ministrado por meio de aulas teóricas em sala de aula e atividades práticas
em campo. A parte teórica compreende aulas expositivas dialogadas com uso de slides e
vídeos apresentados por equipamento de projeção multimídia. Serão propostas dinâmicas
e exercícios individuais e em grupo, com a ﬁnalidade de estimular o aprendizado e a
ﬁxação do conteúdo apresentado. A parte prática será executada em campo, realizando
atividades de implantação e manutenção de jardim.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
A avaliação, com pontuação de 0 a 10, será realizada de forma continuada por meio da
participação efetiva nas aulas, atividades propostas, interesse, além da pontualidade e
assiduidade, que deverá ser de no mínimo de 75%.

Estrutura Disponível para o Funcionamento do Curso

Sala de aula com quadro e equipamento de projeção multimídia, Pergolado, Canteiros
para plantio de plantas ornamentais, Canteiro para Implantação de grama, Ferramentas
(Pá, Enxada, Carrinho de Mão, Ancinho, Saco de Polietileno, Tesoura de Poda, Trena,
Cavadeira).

Estrutura Necessária para o Funcionamento do Curso

- Sala de aula equipada com quadro e pincel, computador e equipamento de projeção
multimídia; - Área em campo para aula prática de implantação e manutenção de jardim; Ferramentas para jardinagem (Pá larga, pá estreita, enxada, sacho, cavadeira, ancinho,
vassoura de jardim, escardilho, chucho, regador, mangueira, carrinho de mão, tesoura de
poda, trena, luvas, trado, saco para amostra de solo, etc.); - Espécies ornamentais:
GRUPO 1 - palmeira raﬁa (Raphis excelsa), palmeira cica (Cycas revoluta), areca-bambu
(Dypsis lutescens), palmeira licuala (Licuala grandis), pata de elefante (Beaucarnea
recurvata); GRUPO 2 - dracena tricolor (Dracaena marginata), clusia (Clusia ﬂuminensis),
pleomele verde e variegata (Dracena Reﬂexa), cróton (Codiaeum variegatum), ixóra (Ixora
coccinea), antúrio (Anthurium andraeanum), lírio da paz (Spathiphyllum wallisii),
podocarpo (Podocarpus macrophyllus), Estrelitzia (Strelitzia reginae), alpinea (Alpinia
purpurata), helicônia (Heliconia rostrata), dracena rosea (Cordyline fruticosa), buxinho
(Buxus sempervirens); GRUPO 3 – Sunpatiens (Impatiens hybrida), Trapoeraba roxa
(Tradescantia pallida), hera (Hedera helix), liriope variegata (Liriope spicata), tostão
(Callisia repens), dianela (Dianella tasmanica), abacaxi roxo (Tradescantia Spadothea),
singônio

(Syngonium

(Chlorophytum

podophyllum),

comosum),

mini

jiboia

espadas

(Epipremnum
(Sansevieria

pinnatum),
Trifasciata),

cloroﬁto
bromélia

(Bromeliaceae), grama amendoim (Arachis repens), grama esmeralda (Zoysia japonica),
grama preta (Ophiopogon japonicus), lambari roxo (Tradescantia zebrina); GRUPO 4 –
Allamanda (Allamanda cathartica), bela emilia (Plumbago auriculata), ipomea rubra
(Ipomoea

horsfalliae),

primavera

(Bougainvillea

glabra),

tumbérgia

(Thunbergia

grandiﬂora). - Insumos para jardinagem (Pedras, seixos, argila expandida, casca de pinus,
separador de grama, manta geotextil, vasos de cerâmica, adubo orgânico, adubo mineral,
calcário dolomítico).

Corpo docente e Técnico Administrativo que irá atuar no Curso
A deﬁnir

Orçamento

