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Dados do Campus Proponente
Campus:
URUÇUCA
Endereço:

Telefone:

R. JOÃO NASCIMENTO, S/N - CENTRO. CEP 45680-000

73 3239-6500

E-mail:

CNPJ:
10.724.903/0010-60

Dados do Proponente
Nome do Servidor:
ANAPAULA DE PAULA CIDADE COELHO
Área de Formação:

Contatos:

AGRONOMIA

73991991579

Dados da En dade Parceira
Representante da En dade parceira para a execução do Projeto:
En dade:

Esfera administra va:

CNPJ:

Contatos:

Dados Gerais do Curso
Nome do curso:
MICRORGANISMOS EFICAZES NA AGRICULTURA AGROECOLÓGICA
Modalidade:

Público alvo:

APNP - híbrida

Produtores rurais e estudantes da área agrícola

Pré-requisito para acesso ao curso:

Forma de ingresso:

Ensino fundamental completo

Realizar a matrícula durante o período das inscrições

Carga horária total:

Periodicidade das aulas:

26 horas (70% síncronas e assíncronas, 30% prá ca)

4 horas por semana

Local das aulas:

Turno de funcionamento:

Virtual e Campus Uruçuca

Matu no/Vesper no

Número de vagas:

Número de turmas:

20 vagas

3 turmas

Perﬁl do curso
Jus ﬁca va do curso.
Diversos grupos de microrganismos compõe a fração viva da matéria orgânica presente no solo. Embora existam
espécies de microrganismos ﬁtopatogênicos, ou seja, aqueles capazes de causar doenças em plantas, grande parte
dos organismos presentes no solo são decompositores da matéria orgânica, portanto, tendo um papel
fundamental na ciclagem dos nutrientes. Através da produção de enzimas e de ácidos orgânicos, estes
microrganismos atuam na degradação de moléculas orgânicas, disponibilizando nutrientes para o solo e para as
plantas. Além disso, estes microrganismos atuam no controle biológico de ﬁtopatoparasitas, através de diversos
mecanismos como an biose, produção de sideróforos, micoparasi smo, dentre outros.
Obje vos do curso.
Realizar a captura de microrganismos eﬁcazes na mata na va u lizando u lizando metodologia recomendada
por MAPA (2021), a par r do arroz cozido, e depois o preparo do inóculo para u lização como biofer lizante e
biocontrole de doenças em plantas.
Perﬁl proﬁssional do egresso.
Conhecer os microrganismos eﬁcazes e sua aplicabilidade na fer lização de plantas e no controle de pragas e
doenças.
Estrutura Curricular
Componentes Curriculares

Carga Horária

Ecologia microbiana

3h

Controle biológico de doenças em plantas

3h

O papel dos microrganismos na decomposição de moléculas orgânicas

3h

O papel dos microrganismos na decomposição de moléculas orgânicas

3h

Iden ﬁcação dos EMs nocivos ás plantas

3h

Captura de microrganismos eﬁcazes

5h

Preparo do inóculo de microrganismos eﬁcazes

3h

Aplicação de microrganismos eﬁcazes

3h

Total

Metodologia

26 h

Os conteúdos serão abordados de forma intera va, contextualizando seus conceitos e importâncias por meio de
leitura e interpretação de textos, da criação de debates par cipa vos e realização de ques onários e correção
par cipa va, além de apresentação por power point, u lizando muitas imagens, ﬁguras e videos.
Será usado a plataforma Teams para criar o AVA e os ques onários serão elaborados no google forms, e estarão
disponíveis na plataforma.
As aulas serão divididas em síncronas, assíncronas e prá ca em campo.
Aulas síncronas serão divididas em 3 etapas:
1- apresentação do conteúdo em power point
2- leitura de material digitalizado, chuva de ideias, consolidação do conteúdo, estudos de casos
3 - discussão do que foi lido e pesquisado. Formação de conceitos, princípios, obje vos e técnicas.
Aulas assíncronas serão conduzidas por ques onários e materiais digitalizados, bem como ﬁlmes e vídeos. Estes,
serão entregues e apresentados no encontro seguintes e estarão disponíveis na plataforma.
Aula de campo será realizado no momento da captura e coleta dos microrganismos eﬁcazes, além do preparo do
inóculo e a sua u lização como biofer lizante.

Avaliação do Processo de Ensino e Aprendizagem
Os alunos serão avaliados através da frequência, par cipação e entrega das pesquisas e ques onários

Estrutura Disponível para o Funcionamento do Curso
Área de campo e laboratório de solos do Campus Uruçuca

Estrutura Necessária para o Funcionamento do Curso
Internet e acesso a plataformas e recursos tecnológicos encontrados em pesquisas na internet.
Uso do laboratório de solos do IFBaiano Campus Uruçuca, para aulas prá cas.

Corpo Docente e Técnico Administra vo que irá atuar no Curso
Apenas a par cipação do professor formado e professor autor
Orçamento
Não se aplica.
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