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Avaliação
 As aulas teóricas serão complementadas com atividades
práticas no setor de fruticultura da UNIVASF e produtores da
região.

 Um único relatório das aulas práticas deverá ser entregue ao
final da disciplina contendo os tópicos estabelecidos.
 A avaliação será baseada em duas provas (P1 e P2) e no
projeto. A nota final (NF) será calculada da seguinte forma:

NF = P1 + P2 + Projeto
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Assuntos a serem abordados
 Cultura da Bananeira
 Cultura do Maracujazeiro
 Cultura da Aceroleira
 Cultura do Coqueiro
 Cultura do Abacaxizeiro
 Cultura dos citros
 Culturas de Macieira e Pereira (sem fins de avaliação)
 Apresentação do seminários/projetos

Projeto
Diretrizes gerais:

1) Escolher uma cultura economicamente relevante (manga uva são
obrigatórios);
2) Sistema de produção irrigado
3) Destino da produção

4) Projeto em dupla com culturas distintas
5) Entrega do projeto escrito no dia da apresentação
6) Apenas um aluno será responsável pela apresentação
7) Tempo de apresentação (entre 20 e 30 minutos)

Tópicos a serem incluídos no Projeto:

1) Título
2) Dados gerais (Cultura a ser implantada, propriedade rural,
localização, área a ser implantada, topografia, destino da produção,
assistência técnica etc.)
3) Cronograma mensal de execução para três safras agrícolas
(incluir tratos culturais, colheita, adubações, poda, época de
produção etc)
4) Custo de produção [discriminado em insumos (ex. mudas,
esterco, tutores, defensivos agrícolas etc), mecanização (ex. aração,
gradagem etc), mão-de-obra (ex. marcação, coveamento, desbrota,
poda, aplicação de insumos, colheita etc), irrigação (quantificar o
sistema de irrigação) e aquisição de maquinaria agrícola (quando
pertinente)]

Tópicos a serem incluídos no Projeto: continuação

5) Análise de rentabilidade (comparar os custos de produção
com a estimativa de receitas anualmente e apresentar o
resultado acumulado final)
6) Possíveis agentes financiadores (incluindo condições de
pagamento, juros, quantidade de parcela, carência,
amortização etc).
7) Croqui da área produtiva.

Grupos dos projetos:

Handerson e Júlio Cézar: Goiaba
Alana e Maria Eugênia: uva
Rafaela e Tony: Manga
Iandra e Karoline: maracujá
Rafael e Geisiane: acerola

