
 
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA 

CAMPUS FLORESTAL 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU:  

MANEJO E CONSERVAÇÃO DE ECOSSISTEMAS NATURAIS E AGRÁRIOS 

 

 

 

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO DO PROGRAMA 

ÁREA DE AVALIAÇÃO: CIÊNCIAS AGRÁRIAS I 

 

 

 
 

 

FLORESTAL –MG 

ABRIL, 2021 

 

 

 

 



2 
 

 

ÍNDICE 

 

Dados de identificação........................................................................................... 3 

1. Conceito............................................................................................................. 4 

1.1. Contexto/Histórico/Demanda/Inserção........................................................... 4 

1.2. Objetivos do Programa.................................................................................... 5 

1.3. Perfil Profissional do Egresso......................................................................... 5 

2. Formação............................................................................................................ 6 

2.1. Habilidades e competências............................................................................ 6 

2.2. Grade Curricular............................................................................................. 7 

2.2.1. Disciplinas da área de concentração (Semestre I ou II)............................... 7 

2.2.2. Disciplinas do domínio conexo (Semestre I ou II)...................................... 15 

3. Infraestrutura de apoio....................................................................................... 19 

3.1. Uso de ferramentas virtuais/Computacionais no ensino................................. 19 

3.2. Infraestrutura de laboratórios.......................................................................... 20 

3.3. Recursos de informática.................................................................................. 25 

3.4. Bibliotecas....................................................................................................... 25 

3.4.1. Campus UFV – Florestal.............................................................................. 25 

3.4.2. Campus UFV – Viçosa – Biblioteca Central............................................... 26 

3.4.3. Campus UFV – Rio Paranaíba..................................................................... 29 

3.5. Outras informações importantes da estrutura física........................................ 31 

4. Apêndice – fotografias....................................................................................... 36 

 

 

 

 

 



3 
 

Dados de Identificação 

 

Programa: Pós-Graduação Stricto Sensu em Manejo e Conservação de Ecossistemas 
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1. Conceito 

1.1. Contexto/Histórico/Demanda/Inserção 

A UFV-Florestal (ver apêndice, Figuras 1 e 2), antes de se tornar oficialmente 

Campus em 2010, já possuía reconhecida competência na formação de recursos 

humanos voltada para a área de Ciências Agrárias, tendo como foco até então o ensino e 

extensão rural por meio dos cursos técnicos. A tradição agrária já estabelecida neste 

Campus, aliada à criação de novos cursos de graduação voltados para questões 

ambientais, fomentou, em 2013, a criação do Programa de Mestrado Acadêmico em 

“Manejo e Conservação de Ecossistemas Naturais e Agrários” (MCENA). O Programa 

MCENA oferece uma nova perspectiva na formação de profissionais qualificados que 

contribuirão para uma produção agrícola mais eficiente, economicamente viável e 

sustentável, de forma a garantir a produção e mitigar os impactos ambientais causados 

pelas cadeias produtivas. Em geral, o Programa MCENA tem uma área de concentração 

cujo foco recai sobre a realização de uma agricultura moderna e sustentável, sempre 

associada com a conservação da biodiversidade e dos recursos renováveis. 

Institucionalmente, o oferecimento e consolidação do referido Programa de Pós-

Graduação pela UFV no município de Florestal é estratégico, devido em parte à 

localização geográfica do Campus na região metropolitana da capital de Minas Gerais, 

Belo Horizonte. A região, que é a mais densamente povoada do estado, vem sendo 

grandemente impactada por diversas atividades antrópicas, incluindo a mineração, a 

indústria e atividades agrárias convencionais de alto impacto. As atividades de pesquisa 

do Programa MCENA, associadas à atuação de seus egressos, contribui 

significativamente para a manutenção do desenvolvimento econômico aliado à 

conservação do meio ambiente. A presença de pequenos, médios e grandes produtores 

na região metropolitana de Belo Horizonte, possibilita aos docentes e discentes do 

Programa MCENA investigar hipóteses científicas acerca do manejo racional de áreas 

produtivas e de conservação.  

O Programa MCENA está em consonância com o plano de gestão da UFV, 

discutido e aprovado pelos três Campi, o qual define os objetivos, metas e ações para a 

expansão de desenvolvimento da UFV (http://www.planejar.ufv.br). O Programa 

MCENA foi inicialmente concebido com a integração do corpo docente permanente dos 

três Campi da UFV: UFV-Campus Florestal, UFV-Campus Rio Paranaíba e UFV-

Campus Viçosa, contribuindo para o fortalecimento da proposta e integração 
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universitária no contexto multicampi. De qualquer forma, aproximadamente 80% dos 

docentes permanentes estão lotados no Campus UFV-Florestal.  

O Programa MCENA também proporciona a continuidade na formação 

profissional em nível de Pós-Graduação para os estudantes de graduação dos três Campi 

da UFV e de outras instituições nacionais e internacionais. As atividades desenvolvidas 

pelos docentes e discentes do Programa permitem a interação desses com a comunidade, 

empresas do setor produtivo agrícola e com os órgãos ambientais, no sentido da 

aplicação do conhecimento gerado pelas pesquisas para a melhoria da qualidade de vida 

e do ambiente. Dessa forma, é possível atender não somente à demanda regional, mas 

também formar profissionais aptos a se inserirem no mercado de trabalho nacional e 

internacional, mantendo a reconhecida tradição da UFV quanto à formação de 

profissionais capazes de promover a geração de conhecimento nos segmentos de 

Pesquisa, Ensino e Extensão. 

 

1.2. Objetivos do Programa 

Conhecer e desenvolver bases científicas sólidas para o manejo, conservação e 

uso sustentável dos ecossistemas naturais e agrários. Especificamente, pretende-se: (i) 

compreender os mecanismos ecológicos que governam processos importantes dentro de 

ecossistemas naturais e agrários; (ii) conhecer e desenvolver estratégias e técnicas para 

conservação e manejo da biodiversidade, visando ao uso sustentável e/ou à restauração 

de ecossistemas naturais e agrários; (iii) avaliar e monitorar a qualidade ambiental em 

ecossistemas naturais e agrários; e (iv) formar profissionais capazes de aplicar e 

promover a geração de conhecimento nos segmentos de Pesquisa, Ensino e Extensão, 

tanto no setor público como privado. 

 

1.3. Perfil Profissional do Egresso 

O egresso do Programa MCENA é capacitado para atuar, de forma crítica e 

inovadora, em questões relativas à produção agrária e exploração de recursos naturais 

(renováveis e não-renováveis), considerando as interações delas com a biodiversidade e 

conservação dos ecossistemas. O Curso está estruturado de forma a oferecer ao egresso 

a capacidade de propor soluções técnico-científicas que permitam, simultaneamente, 

compatibilizar as atividades agrárias e de exploração com a conservação da qualidade 

ambiental e da biodiversidade, propondo medidas para mitigar impactos ambientais, ou 

mesmo para restaurar áreas degradadas. O profissional formado é capaz de planejar, 
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desenvolver e gerenciar agroecossistemas numa perspectiva conservacionista, em 

termos do uso mais eficiente e sustentável dos recursos naturais. Finalmente, o egresso 

possui habilidade para utilizar o método científico no desenvolvimento de pesquisa, 

produção do conhecimento e inovação tecnológica, e, também, atuar nas áreas de ensino 

e extensão relacionadas às ciências agrárias e meio ambiente, visando construir uma 

relação harmônica entre a produção agrícola e a conservação do meio ambiente. 

 

2. FORMAÇÃO 

2.1. Habilidades e Competências 

O Programa MCENA possui duas linhas de pesquisa: (i) Manejo de Ecossistemas, 

e (ii) Conservação da Biodiversidade. A estrutura curricular do Programa MCENA foi 

elaborada de forma a permitir ao estudante: (i) dominar a habilidade de aplicar o método 

científico na área de pesquisa, (ii) investigar e compreender os mecanismos ecológicos 

que governam importantes processos em ecossistemas naturais e agrários; (iii) conhecer 

e desenvolver métodos e técnicas para conservação e manejo da biodiversidade, visando 

ao uso sustentável e/ou à restauração de ecossistemas naturais e agrários; (iv) avaliar e 

monitorar a qualidade ambiental em ecossistemas naturais e agrários; (v) tornar-se 

profissional capaz de aplicar e promover o conhecimento nos segmentos de pesquisa, 

ensino e extensão. 

O curso de mestrado é oferecido em regime de dedicação exclusiva, com duração 

de 24 meses. Tem como público-alvo os profissionais graduados nas áreas de Ciências 

Agrárias, Ciências Biológicas, Meio Ambiente, e áreas afins. A estrutura curricular do 

programa se apoia em um conjunto de disciplinas, conforme grade curricular abaixo, 

que envolve principalmente áreas da biologia, agronomia e matemática 

(especificamente estatística experimental aplicada). O Programa MCENA também 

oferece disciplinas ministradas alternativamente em língua inglesa, de modo a promover 

a internacionalização do curso (AGF 641, CBF 641, CBF 770 e TGA 610). Cada 

estudante do mestrado deve cursar um mínimo de 12 créditos (1 crédito = 15 horas 

aula), sendo a disciplina de Seminário (CBF 797) obrigatória. Todavia, o orientador, ou 

comissão orientadora, pode sugerir ao estudante a necessidade de cursar mais créditos. 

De qualquer forma, as disciplinas a compor o plano de estudos do estudante são 

escolhidas de acordo com as necessidades inerentes à formação/capacitação esperada do 

estudante e do seu projeto de pesquisa.  
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O Programa MCENA também incentiva e viabiliza a possibilidade de formação 

complementar que permite a personalização da formação do discente, bem como a 

integralização e proficiência em áreas acadêmico-científicas complementares à sua 

formação (ex., empreendedorismo, gestão estratégica, comunicação verbal e escrita). 

Esta personalização e complementaridade possibilitam peculiaridades de formação, 

explorando áreas de interseção do conhecimento para além do foco básico de formação. 

Em termos de constituição curricular, o discente incluirá em seu plano de estudos 

disciplinas que também promovam a interdisciplinaridade da sua formação, de forma a 

ampliar a sua visão de cientista. Além disso, proficiência em língua inglesa para a Pós-

Graduação acadêmica é requerimento básico que antecede até mesmo o 1º nível de 

formação acadêmico-científica. 

 

2.2. Grade Curricular  

2.2.1. - DISCIPLINAS DA ÁREA DE CONCENTRAÇÃO (SEMESTRE I OU II) 

●AGF 621 - Conservação e Manejo de Ecossistemas Agrários (4 créditos) I 

Ementa: O agroecossistema como ecossistema construído: modelos tradicional, 

tecnificado e alternativo. Componentes do agroecossistema: delimitação; comunidade 

biótica; cadeia alimentar; relações intra e interespecíficas; ambiente físico; entradas; 

saídas; ciclo de matéria; fluxo de energia; estoques, fluxos e balanços. Engenharia 

ecológica: modelagem e simulação de agroecossistemas. Estudo de casos. 

Bibliografia: 

1.BEZERRA. M. C. L.; VEIGA, J. E. (orgs.). Agricultura sustentável. Brasília: MMA, 

IBAMA, Consórcio MPEG, 2000. 190p. 

2.CHAPIN, III, F. S.; MATSON, P.; VITOUSEK, P. M. Principles of terrestrial 

ecosystem ecology. 2. ed. Dordrecht, Holanda: Springer, 2011. 544p. 

3.COMMITTEE ON TWENTY-FIRST CENTURY SYSTEMS AGRICULTURE, 

NATIONAL RESEARCH COUNCIL. Toward sustainable agricultural systems in the 

21st century. Washington, DC, EUA: National Academic Press, 2010. 598p. 

4.IKERD, J. E. Crisis and opportunity: sustainability in American agriculture. : Bison 

Books, 2008. 342p. 

5.MARQUES, J. F.; SKORUPA, L. A.; FERRAZ, J. M. G. (eds.).Indicadores de 

sustentabilidade em agroecossistemas. Brasília: EMBRAPA. 2003. 282p. 

6.ORTEGA, E. (org.). Engenharia ecológica e agricultura sustentável: exemplos de uso 

da metodologia energética-ecossistêmica. Campinas: UNICAMP, 2003. 250p. 

7.ROGERS. P. P.; JALAL, K. F.; BOYD, J. A. An introduction to sustainable 

development. Londres, Reino Unido: Routledge, 2007. 416p. 

8.SODHI, N. S.; EHRLICH, P. R. Conservation biology for all. Oxford, Reino Unido: 

Oxford University Press, 2010. 344p. 

 

●AGF 622 - Recursos Genéticos Vegetais (4 créditos) II 

Ementa: Biodiversidade e recursos genéticos. Origem, evolução, dispersão e 

domesticação das plantas cultivadas. Centros de origem e centros de diversidade. 
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Sistemas reprodutivos das plantas. Endogamia e heterose. Bancos de germoplasma: 

prospecção, coleta, intercâmbio, quarentena, caracterização, avaliação e utilização de 

germoplasmas. Conservação in situ. Conservação ex situ. Criopreservação e 

conservação in vitro. Introdução ao melhoramento genético vegetal. Introdução à 

tecnologia do DNA recombinante. Biotecnologia aplicada ao melhoramento de plantas. 

Políticas de preservação, conservação e utilização de recursos genéticos. Propriedade 

intelectual e lei de proteção de cultivares. 

Bibliografia: 

1.ACQUAAH, G. Principles of Plant Genetics and Breeding. Blackwell, Oxford, 2012. 

740p. 

2.BARBIERI, R. L.; STUMPF, E. R. T. Origem e evolução de plantas cultivadas. 

Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2008. 909p. 

BORÉM, A.; MIRANDA, G. V. Melhoramento de plantas. Viçosa, MG: Editora UFV, 

2009. 529p. 

3.BORÉM, A.; ROMANO, E.; GROSSI DE SÁ, M. F. Fluxo Gênico e Transgênico. 

Viçosa, MG: Editora UFV, 2007. 199p. 

4.GRIFFITHS, M.; SUZUKI, D. T.; LEWONTIN, R. C.; WILLAM, W. G. Introdução 

à Genética. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan S.A., 1998. 712p. 

5.HAWKES, J. G.; MAXTED, N.; FORD-LLOYD, B. V. The ex situ conservation of 

plant genetic resources. Springer, 2012. 276p. 

6.NASS, L. L. Recursos Genéticos Vegetais. Brasília, DF: Embrapa Recursos Genéticos 

e Biotecnologia, 2007. 858 p. 

7.NASS, L. L.; VALOIS, A. C. C.; MELO, I. S.; VALADARES-INGLIS, M. C. 

Recursos Genéticos e Melhoramento - Plantas. Rondonópolis: Fundação MT, 

2001.1183 p. 

8.WATSON, J.; GILMAN, M.; WITKOWSKI, J.; AOLLER M. Recombinant DNA. 

New York, USA: Scientific American Books, 1992. 626p. 

9.WILSON, E. O. Biodiversity. Washington, DC, EUA: National Academic Press,1988. 

521p. 

 

●AGF 631 - Dinâmica da Terra, Solos e Ciclagem de Nutrientes (4 créditos) I 

Ementa: Composição, estrutura, dinâmica e equilíbrio do planeta Terra. 

Reconhecimento das geosferas: litosfera, pedosfera, atmosfera, hidrosfera e biosfera e 

tempo geológico de sua formação. A Pedosfera. Intemperismo e formação de solos. O 

solo como parte essencial do meio ambiente. Material de origem do solo. Rochas 

ígneas, sedimentares e metamórficas. Clima, organismos, relevo e tempo na formação 

do solo. Processos de formação do solo. Química, mineralogia e fertilidade do solo. 

Ciclagem de nutrientes no sistema solo, plantas, águas interiores, oceânicas e atmosfera. 

Bibliografia: 

1.AB’SÁBER, A. Ecossistemas do Brasil. São Paulo: Metalivros. 2006. 299p. 

2.ARAGON, G. T.; OVALLE, A. R. C. Dinâmica da Terra - Volume 1. 1. ed. Rio de 

Janeiro: Fundação CECIERJ, 2002. V 1-4. 249 p. 

3.HARRISON, R. M. Understanding our environment: an introduction to environmental 

chemistry and pollution. Birmingham: Royal Society of Chemistry, 1999. 463p. 

4.NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V.H.; BARROS, N.F.; FONTES, R. L. F.; 

CANTARUTTI, R. B.; NEVES, J. C. L. Fertilidade do solo. Viçosa: Sociedade 

Brasileira de Ciência do Solo. 2007. 1017 p. 

5.OLIVEIRA, J. B. Pedologia aplicada. 3. ed. Piracicaba: FEALQ. 2008. 592p. 

6.REZENDE, S. B.; CORRÊA, G. F. Pedologia: Base para a distinção de ambientes. 5. 

ed. Viçosa: NEPUT, 2007. 322p. 
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7.RIZZINI, C. T. Tratado de fitogeografia do Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: Âmbito 

Cultural Edições LTDA, 1997. 747p. 

8.ROSSATO, M. S.; BELLANCA, E. T.; FACHINELLO, A.; CÂNDICO, L. A.; 

SILVA, C. R.; SUETEGARAY, C.M.A. Terra: feições ilustradas. 3. ed. Porto Alegre: 

UFRGS. 2008. 264p. 

9.SPOSITO, G. The chemistry of soils. 2. ed. New York: Oxford Univ. Press, 2008. 

330p.  

10.STEVENSON, F.J. Humus chemistry: genesis, composition, reactions. 2. ed. New 

York: Wiley, 1994. 496p. 

11.TEIXEIRA, W.; TOLEDO, M. C. M.; FAIRCHILD, T. R.; TAIOLI, F. Decifrando a 

Terra. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2008. 560 p. 

 

●AGF 632 - Manejo e Conservação do Solo (4 créditos) II 

Ementa: Levantamento, classificação e mapeamento de solos. Interpretação de 

levantamento de solos. Aptidão agrícola e capacidade do uso das terras. Manejo e 

conservação dos solos e das águas. Erosão do solo e seu controle. Práticas 

conservacionistas e manejo de fertilidade do solo. Qualidade do solo. Sustentabilidade e 

uso sustentável em agricultura. Metodologias de avaliação para fins agrícolas. Aspectos 

físicos, químicos e biológicos do manejo de solos agrícolas. Operações e sistema de 

preparo do solo. Qualidade do solo e da água. Microbacias hidrográficas como unidades 

de manejo. 

Bibliografia: 

1.BERTONI, J.; LOMBARDI-NETO, F. Conservação do solo. São Paulo: Ícone, 8. ed., 

2000. 355 p. 

2.PRADO, R. B.; TURETTA, A. P. D.; ANDRADE, A. G. (Orgs.) Manejo e 

conservação do solo e da água no contexto das mudanças ambientais. Rio de Janeiro: 

Embrapa Solos, 2010. 486 p. 

3.PIRES, F. R.; SOUZA, C. M. Práticas mecânicas de conservação do solo e da água. 2. 

ed. Viçosa: Editora UFV, 2006. 216 p. il.  

4.PRUSKI, F. F. Conservação do solo e da água: práticas mecânicas para o controle da 

erosão hídrica. Viçosa: UFV. 2006. p. 131-171. 

4.SANTOS, R. D.; LEMOS, R. C.; SANTOS, H.G.; KER, J.C.; ANJOS, L.H. Manual 

de descrição e coleta de solo no campo. Viçosa: SBCS. 5. ed. 2005. 100p. 

5.SPOSITO, G. The chemistry of soils. 2. ed. New York: Oxford Univ. Press, 2008. 

330p.  

6.STEVENSON, F.J. Humus chemistry: genesis, composition, reactions. 2. ed. New 

York: Wiley, 1994. 496p. 

 

 

●AGF 641 - Controle Biológico (4 créditos) II (disciplina em inglês ou português) 

Ementa: Introdução ao controle biológico. Manejo do habitat para conservação de 

inimigos naturais. Interações tri-tróficas (planta/praga/inimigo natural). Ecotoxicologia 

de inseticidas. Ecologia comportamental de inimigos naturais. Seleção artificial e 

produção massal de inimigos naturais. Importação de inimigos naturais. Avaliação do 

impacto não-alvo de inimigos naturais exóticos. Plantas transgênicas e o controle 

biológico. 

Bibliografia: 

1.BARBOSA, P. Conservation biological control. 1st Ed. Academic Press: San Diego, 

1998, 396p. 
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2.BRODEUR, J., BOIVIN, G. Trophic and guild interactions in biological control. 1st 

Ed. Springer: Dordrecht, 2006, 241p.  

3.MATTHELS, R.W., MATTHELS, J.R. Insect behavior. 2nd Ed. Springer: New York, 

2010, 514p. 

4.PARRA, J. Controle biológico no Brasil: parasitóides e predadores. Manole: São 

Paulo, 2002, 609 p. 

5.VAN DRIESCH, R., HODDLE, M., CENTER, T. Control of pests and weeds by 

natural enemies: An introduction to biological control. 1st Ed. Blackwell: Oxford, 2008, 

473p. 

 

●AGF 643 - Manejo Integrado de Plantas Daninhas (4 créditos) II 

Ementa: Introdução. Biologia e classificação das plantas daninhas. Características de 

agressividade. Prejuízos e benefícios das plantas daninhas. Interferência das plantas 

daninha com as culturas. Estratégias de manejo integrado de plantas daninhas. 

Classificação de herbicidas. Absorção, translocação e metabolismo de herbicidas. 

Comportamento de herbicidas no solo. Resistência de plantas daninhas. Tecnologia de 

aplicação de herbicidas. 

Bibliografia: 

1.AGOSTINETTO. D.; VARGAS, L. Resistência de Plantas Daninhas a Herbicidas no 

Brasil. 2.ed. Pelotas: UFPel. 2014. 398p. 

2.COBB, A. H.; READE, J. P. H. Herbicides and plant physiology. 2. Ed. Wiley-

Blackwell, 2010. 296p. 

3.FERREIRA, L. R. et al. Manejo integrado de plantas daninhas na cultura do eucalipto. 

Viçosa: UFV. 2010. 140 p. 

3.HERBICIDES ACTION COURSE. Summary of Lectures. Purdue University. 2003. 

787p (Volume I + Volume II) 

4.INDERJIT. Weed Biology and Management, Springer, 2004. 553p. 

5.LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas. 6ª. ed. Nova 

Odessa, SP. Plantarum. 2006. 339p. 

6.LORENZI, H. Plantas Daninhas do Brasil: terrestres, aquáticas, parasitas e tóxicas. 4ª 

ed. Nova Odessa, SP, Plantarun. 2008. 572p. 

7.MONACO, T. J.; WELLER, S. C.; ASHTON, F. M. Weed Science: principles and 

practices. 4ed. John Wiley and Sons, 2002. 671p. 

8.MONQUERO, P. A. (Ed.) Aspectos da biologia e manejo das plantas daninhas. São 

Carlos: RiMa Editora/SBCPD, 2014. 434p. 

9.MONQUERO, P. A. (Ed.) Manejo de plantas daninhas nas culturas agrícolas. São 

Carlos: RiMa Editora/SBCPD, 2014. 320p. 

10.MONQUERO, P. A. Experimentação com herbicidas. São Paulo: RiMa. 2016. 192p. 

11.RODRIGUES, B. N.; ALMEIDA, F. L. A. Guia de Herbicidas. 6ª ed. Londrina, PR. 

Edição dos Autores, 2011. 700 p. 

12.SILVA, A. A., SILVA, J.F. Eds. Tópicos em manejo de plantas daninhas. Viçosa, 

MG. Editora UFV. 2007. 367p 

13.VARGAS, L.; ROMAN, E. S. Manual de manejo e controle de plantas daninhas. 

Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2008. 780p 

 

 

●CBF 630 - Manejo Integrado de Pragas (4 créditos) II 

Ementa: Principais problemas sanitários do setor produtivo. Bases ecológicas do 

manejo integrado de pragas (MIP). Avaliação dos agroecossistemas no MIP. Tomada de 
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decisão. Estratégias e táticas do MIP. Estações de aviso fitossanitário no MIP. 

Receituário Agronômico x sustentabilidade. 

Bibliografia: 

1.ATIERI, M. A.; NICHOLLS, C. I. Biodiversity and pest management in 

agroecosystems. Binghamton: Food Products, 2004. 236 p. 

2.DEBACH,P. ROSEN, D. Biological by natural enemies (2 nd ed.) Cambridge 

University Press, Cambridge. 1991. 440 p. 

3.GALLO, D.; NAKANO, O.; SILVEIRA NETO, S.; CARVALHO, R. P. L.; 

BATISTA, G. C.; 4.BERTI FILHO, E.; PARRA, J. R. P.; ZUCCHI, R. A.; ALVES, S. 

B.;VENDRAMIM, J. D.; MARCHINI, L. C.; LOPES, J. R. S.; OMOTO, C. 

Entomologia agrícola. Piracicaba: FEALQ, 2002. 920 p. 

5.NORRIS, R.F.; CASWELL-CHEN, E.P.; KOGAN, M. Concepts in integrated pest 

management. Prentice Hall, 2002, 608 p. 

6.PANIZZI, A.R.; PARRA, J.R.P. Insect Bioecology and Nutrition for Integrated Pest 

Management, Boca Raton: CRC Press, 2012. 750p.  

7.PARRA, J. R. P.; BOTELHO, P. S. M.; CORRÊA-FERREIRA, B. S.; BENTO, J. M. 

S. Controle biológico no Brasil: parasitóides e predadores. São Paulo: Manole, 2002. 

635 p. 

8.VAN DEN BOSCH, R.; MESSENGER, P.S.; GUTIERREZ, A.P.. An introduction to 

Biological Control. Plenum Press, New York. 1982.247 p. 

9.ZAMBOLIM, L.; LOPES, C. A.; PICANÇO, M. C.; COSTA, E. Manejo integrado de 

doenças e pragas hortaliças.Viçosa: UFV, 2007. 350 p. 

10.ZAMBOLIM, L.; PICANÇO, M. C.; SILVA, A. A.; FERREIRA; L. R.; 

FERREIRA, F. A.; JUNIOR, W. C. J. Produtos fitossanitários (fungicidas, inseticidas, 

acaricidas e herbicidas). Visconde do Rio Branco: Suprema, 2008. 652 p. 

11.ZUCCHI, R.A.; NETO, S.S. & NAKANO, O. Guia de identificação de pragas 

agrícolas. Piracicaba, FEALQ, 1993, 139 p. 

 

●CBF 641 - Conservação e Manejo de Ecossistemas Naturais (3 créditos) II 

(disciplina em inglês ou português) 

Ementa: Introdução e história da Biologia da Conservação; Serviços ecológicos e sua 

valoração; Perda, descaracterização e fragmentação de hábitats; Fogo e biodiversidade; 

Sobreexplotação de recursos naturais; Extinções de espécies e como evitá-las; 

Conservação e manejo de ambientes naturais e agroecossistemas; População local e sua 

importância para a conservação. 

Bibliografia: 

1.PRIMACK; R. B.; RODRIGUES, E. Biologia da conservação. Londrina: Editado pelo 

autor, 2001. 327p. 

2.BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a 

ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre, Brasil: ArtMed, 2007. 740p. 

3.GIBBS, J. P.; HUNTER, M.J., Jr.; STERLING, E. J. (eds.) Problem-solving in 

conservation biology and wildlife management. 2. ed. Oxford, Reino Unido: Blackwell, 

2008. 328p 

4.HUNTER, M. L.; GIBBS, J. P. Fundamentals of conservation biology. Oxford, Reino 

Unido: Wiley-Blackwell, 2006. 516p. 

5.SODHI, N. S.; BROOK, B. W.; BRADSHAW, C. J. A. Tropical conservation 

biology. Oxford, Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2007. 332p. 

6.SODHI, N. S.; EHRLICH, P. R. Conservation biology for all. Oxford, Reino Unido: 

Oxford University Press, 2010. 344p. 
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7.SOULÉ, M. E. (Org.). Conservation biology: the science of scarcity and diversity. 

Suderland, EUA: Sinauer Associates, 1986. 584p. 

8.WILSON, E. O. Biodiversity. Washington, DC, EUA: National Academic Press, 

1988. 521p.  

9.VAN DYKE, F. Conservation biology: foundations, concepts, applications. 2. ed. 

Nova Iorque, EUA: Springer, 2008. 477p. 

 

●CBF 643 - Avaliação da Biodiversidade (4 créditos) II 

Ementa: Biodiversidade e seu estudo; Padrões globais de diversidade; Fatores que 

influenciam na riqueza de espécies; Métodos para determinação da biodiversidade 

vegetal. Amostragem da comunidade vegetal. Método de parcelas, ponto-quadrante e 

outros. Curva de crescimento em populações vegetais. Índices de diversidade; 

Biodiversidade dos grandes domínios fitogeográficos brasileiros e suas principais 

ameaças. Biodiversidade em agroecossistemas. Expansão de fronteiras agrícolas e a 

biodiversidade. A recente homogeneização da biota mundial. Análise de dados vegetais. 

Bibliografia: 

1.BEGON, M.; TOWNSEND, C.R.; HARPER, J.L. Ecologia: de indivíduos a 

ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre: ArtMed, 2007. 740p. ISBN (9788536308845). 

2.BROWER. J.; ZAR, J. VON ENDRE, C. N. Field and Laboratory Methods for 

General Ecology. MacGraw-Hill Science/Engineering/Math, 1997. 288p. ISBN 

(0697243583). 

3.KREBS, C. J. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 6. ed. 

New Jersey, EUA: Benjamin Cummings, 2008. 688p. 

4.LOMOLINO, M.; RIDDLE, B. R.; BROWN, J. H. Biogeography, 4. ed. Sunderland, 

EUA: Sinauer Associates, 2010. 560p. ISBN (0878934944). 

5.MAGURRAN, A. E; McGILL B. J. Biological diversity: frontiers in measurement 

and assessment. Oxford University Press, 2011. 368p. ISBN (0199580677). 

6.MAGURRAN, A. E. Measuring Biological Diversity. Blackwell Publishing, 2003. 

256p. ISBN (0632056339). 

7.PRIMACK, R. B; RODRIGUES, E. Biologia da Conservação. Editora Planta, 2001. 

327p. ISBN (8590200213).  

8.SCHULZE E. D.; BECK, E.; MÜLLER-HOHESTEIN, K. Plant Ecology. Springer, 

2005. 700p. ISBN (354020833X). 

8.VAN DYKE, F. Conservation biology: foundations, concepts, applications. 2. ed. 

Nova Iorque, EUA: Springer, 2008. 477p. ISBN (9048177537) 

 

●CBF 644 - Genética e Conservação da Biodiversidade (5 créditos) I 

Ementa: O que é Genética da Conservação. Diversidade Genética. Genética evolutiva 

de populações naturais. Métodos e técnicas de análises genéticas moleculares. 

Consequências genéticas do tamanho populacional pequeno. Genética e extinção. 

Resolução de incertezas taxonômicas e definição de unidades de manejo. Manejo 

genético de espécies ameaçadas. Genética da conservação na biodiversidade brasileira. 

Bibliografia: 

1.FELSENSTEIN, J. Inferring Phylogenies. 2. ed. Sunderland, Massachusets: Sinauer 

Ass., 2003. 664p. 

2.FRANKHAM, R.;  BALLOU, J. D.; BRISCOE, D. A. Introduction to Conservation 

Genetics.  2. ed. New York: Cambridge University Press, 2010. 642p. 

3.FRANKHAM, R.; BALLOU, J. D.; BRISCOE, D. A. Fundamentos de Genética da 

Conservação. Ribeirão Preto, São Paulo: Sociedade Brasileira de Genética, 2008. 280p.  
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4.FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 3. ed. Ribeirão Preto, São Paulo: FUNPEC, 

2009. 830p. 

5.HARTL, D. L.; CLARK, A. G. Princípios de Genética de Populações. 4. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 660p.  

6.NEI, M.; KUMAR, S. Molecular Evolution and Phylogenetics. New York: Oxford 

University Press, 2000. 333p. 

7.RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 752p. 

 

●CBF 670 - Fisiologia da Produtividade Vegetal (5 créditos) II 

Ementa: Crescimento e produtividade. Balanço de carbono e fotossíntese. Respiração e 

energética vegetal. Distribuição de assimilados. Análise de crescimento em plantas. 

Limitações da produção vegetal. Biotecnologia e produtividade vegetal. Economia 

hídrica na planta. Crescimento de plantas em ambientes modificados. Instrumentação 

em fisiologia vegetal. Curso diurno dos processos fisiológicos em função das variações 

do microambiente. 

Bibliografia: 

1.FAGERIA N. K.; BALIGAR, V. C.; CLARK, R. B. Physiology of crop production. 

New York: Haworth Press, 2006 364pg. 

2.GARDNER, F. P.; PEARCE, R. B.; MITCHELL, R. L. Physiology of crop plants. 

Cambridge: Scientific Publishers 2010. 

3.HAY, R.; PORTER. J. The physiology of crop yield, 2. ed. Oxford: Blackwell, 2006. 

328pg. 

4.HELDT, H. W.; PIECHULLA, B. Plant biochemistry. 4. ed. San Diego: Academic 

Press, 2010. 656pg. 

5.HUNT, R. Basic growth analysis. London: Unwin Hyman, 1990. 112pg. 

6.LAMBERS, H. CHAPIN, F. S.; PON, T. L. Plant physiological ecology. 2. ed. Berlin: 

Springer, 2009. 640pg. 

7.OVERMAN, A. R.; SCHOLTZ III, R. V. Mathematical models of crop growth and 

yield. New York: Marcel Dekker, 2002. 344pg. 

8.PESSARAKLI, M. (Org.). Handbook of photosynthesis. Boca Raton: CRC – Taylor 

& Francis, 2005. 952pg. 

9.ROGER, M. J. R. (Org.). Handbook of plant ecophysiology techniques. Dordrecht: 

Kluwer Academic Press, 2010. 472pg. 

10.TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant physiology. 5. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 

2010. 782p. 

 

 

●CBF 770 – Plant Stress Physiology (3 créditos) I (disciplina em inglês) 

Ementa: Plant stress responses. Metabolic adjustments and antioxidant metabolism. 

Light stress and thermic stress. Water stress and salinity. Nutritional stress and 

resistance to trace metals. Environmental pollution stress. 

Bibliografia: 

1.DEMMIG-ADAMS B, ADAMS III WW, MATTOO A. Photoprotection, 

photoinhibition, gene regulation and environment. Springer-Verlag: Berlin, 2006, 390p. 

2.HIRT, H. Plant Stress Biology: from genomics to systems biology. Wiley: London, 

2010, 265p. 

3.HUANG, B. Plant-environment interactions. 3 ed. CRC Press: London. 2006. 416p. 

4.LAMBERS, H.; OLIVEIRA R. S. Plant physiological ecology. 3. ed. Berlin: 

Springer, 2019. 755p. 
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5.SAXENA, G., KISHOR, R., PURCHASE, D., BHARAGAVA, R. N. CHANDRA R, 

DUBEY NK, KUMAR V. Phytoremediation of environmental pollutants. Springer-

Verlag: Berlin, 2019, 418p. 

6.SHABALA, S. Plant stress physiology. 2 ed. CAB International: Croydon, 2017. 

378p. 

 

●TGA 610 - Pollution control and waste valorization (disciplina em inglês ou 

português) 

Ementa: Sustainability and Pollution Control. Environmental Technologies Applied to 

Agricultural / Agroindustrial Waste. Physical-chemical analysis for process monitoring 

and pollution control. Introduction to the Concept of Waste Recovery. Anaerobic 

Biodigestion. Microalgae production. Combustion. Liquefaction. Outline of a Proposal 

for the Valuation of Agricultural (s) / Agroindustrial Waste (s). 

Bibliografia: 

1.CALIJURI, Maria do Carmo; CUNHA, Davi Gasparini Fernandes. Engenharia 

ambiental: conceitos, tecnologia e gestão. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 789 p. ISBN 

9788535259544  

2.CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Reatores anaeróbios: volume 5. 2. ed. 

ampl. e atual. Belo Horizonte: UFMG, Departamento de Engenharia Sanitária e 

Ambiental, 2007. 

3.CHERNICHARO, Carlos Augusto de Lemos. Anaerobic Reactors. [S.l.]: IWA 

Publishing, 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.2166/9781780402116>; Acesso: 

20 out. 2020. 

4.CLARK, J.; DESWARTE, F. (ed.). Introduction to Chemicals from Biomass. [S.l.]: 

John Wiley & Sons, Ltd, 2014. p. 1–29. Disponível em: 

<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118714478.ch1> ; Acesso: 20 

out. 2020.   

5.CORTEZ, Luís Augusto Barbosa; LORA, Electo Eduardo Silva; OLIVARES 

GÓMEZ, Eduardo Olivares. Biomassa para energia. Campinas: Ed. da UNICAMP, 

2008. 732 p. 

6.KUNZ, A.; STEINMETZ, R. L. R.; AMARAL, A. C.. Fundamentos da Digestão 

Anaeróbia, Purificação do Biogás, Uso e Tratamento do Digestato. Concórdia: Sbera : 

Embrapa, 2019.  

7.MILLER JR., G. Tyler. Ciência ambiental. 2. reimpr ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2008. 123 p. ISBN 9788522105496. 

8.REHAN, M., NIZAMI, A.-S., RASHID, U., NAQVI, M. R. (ed.). Waste 

Biorefineries: Future Energy, Green Products and Waste Treatment. Lausanne: 

Frontiers Media, 2019. doi: 10.3389/978-2-88945-993-3. Disponível em:< 

https://www.frontiersin.org/research-topics/7275/waste-biorefineries-future-energy-

green-products-and-waste-treatment >; Acesso: 20 out. 2020.  

10.SPERLING, Marcos von. Introdução à qualidade das águas e ao tratamento de 

esgotos. 3. ed. Belo Horizonte: UFMG, 2005. 452 p. 

11.SPERLING, Marcos von. Wastewater Characteristics, Treatment and Disposal. 

[S.l.]: IWA Publishing, 2007. Disponível em:< 

https://doi.org/10.2166/9781780402086>; Acesso: 20 out. 2020. 

●CBF 790 - Tópicos Especiais I (1 crédito) I e II 

Ementa: Formação complementar 

 

●CBF 791 - Tópicos Especiais II (2 créditos) I e II 

Ementa: Formação complementar 
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●CBF 792 - Tópicos Especiais III (3 créditos) I e II 

Ementa: Formação complementar 

 

●CBF 797 - Seminário (1 crédito) I 

Ementa: Apresentação da proposta do projeto de pesquisa 

 

 

2.2.2. DISCIPLINAS DO DOMÍNIO CONEXO (SEMESTRE I OU II) 

●CBF 799 – Pesquisa 

Ementa: Condução do projeto de pesquisa  

 

●CBI 660 - Evolução da Biodivesidade 

Ementa: Histórico do Pensamento Evolutivo. Variação genética. Seleção artificial e 

natural. Deriva genética e semineutralismo na evolução molecular. Conceitos de espécie 

e especiação. Padrões e processos evolutivos nos neotrópicos. Evolução de 

características definidas por dois ou múltiplos locos. Arquitetura gênica e evolução. 

Adaptação. Unidades de seleção. Evolução do sexo. Evolução do comportamento social. 

Coevolução. Extinção e irradiação adaptativa. Evolução aplicada. 

Bibliografia: 

1.BARTON N.B.; BRIGGS, D.E.G.; EISEN, J.A.; GOLDSTEIN, D.B.; PATEL, N.H. 

Evolution. 1. ed. Cold Spring: Harbor Laboratory Press, 2007. 

2.FREEMAN, S.; HERRON, J.C. Análise Evolutiva. 4. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. 

3.FUTUYMA, D. J. Biologia Evolutiva. 3. ed. Ribeirão Preto, São Paulo: FUNPEC, 

2009. 830p. 

4.HARTL, D. L.; CLARK, A. G. Princípios de Genética de Populações. 4. ed. Porto 

Alegre: Artmed, 2010. 660p.  

5.NEI, M.; KUMAR, S. Molecular Evolution and Phylogenetics. New York: Oxford 

University Press, 2000. 333p. 

6.RIDLEY, M. Evolução. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2006. 752p. 

7.WAGNER, A. The Origins of Evolutionary Innovations: A Theory of Transformative 

Change in Living Systems. 1. ed. Oxford: Oxford University Press, 2011.  

 

●AGF 630 - Fertilidade do Solo (4 créditos) II 

Ementa: Introdução. Argilas. Adsorção iônica. Acidez do solo. Ciclagem de Nutrientes. 

Relação solo-planta. Correção da acidez do solo. Nitrogênio no solo. Fósforo no solo. 

Potássio no solo. Enxofre no solo. Micronutrientes no solo. Avaliação da fertilidade do 

solo. Recomendação de adubação. Mistura e aplicação de adubos. Matéria orgânica do 

solo e metais pesados. 

Bibliografia: 

1.ALLOWAY, B.J. Heavy metals in soils. New York, John Wiley, 1993. 339 p. 

2.ALVAREZ V., V. H. Avaliação da fertilidade do solo. Brasília, ABEAS, 2a 

reimpressão, 1995, 98 p. 

2.BALDOTTO, M. A., CANELLAS, L. P., MENDONCA, E. S., DOBBSS, L., 

VELLOSO, A. C. X. & AMARAL SOBRINHO, N. M. B. Reações da matéria orgânica 

In: Fundamentos da matéria orgânica do solo: ecossistemas tropicais e subtropicais. 2 

ed. Porto Alegre: Metrópole, 2008b. p. 45-63. 

3.BALDOTTO, M.A.; CANELLAS, L.P.; CANELA, M.C. & VELLOSO, A.C.X. 

Propriedades redox de ácidos húmicos. In: CANELLAS, L. P. & SANTOS, G.A. (eds) 

Humosfera: tratado preliminar sobre a química das substâncias húmicas. Campos dos 
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Goytacazes: UENF, 2005. 348p. Disponível em: 

http://www.uenf.br/Uenf/Pages/CCTA/Lsol/?&modelo=1&cod_pag=2726 

&tabela=&np=Publicações&nc=PRODUTOS&buscaEdicao=&grupo=LSOL&p= 

4.BUSATO, J. G.; CANELLAS, L. P.; DOBBSS, L. B.; BALDOTTO, M. A.; 

AGUIAR, N. O.; MARCIANO, C. R. & OLIVARES, F. L. . Manual Técnico 14: Guia 

para Adubação Orgânica. Niterói: Secretaria de Agricultura do Estado do Rio de Janeiro 

– PESAGRO – Programa Rio Rural, 2009 (Manual Técnico). 

5.FAO Fertilizers. Yearbook 1998. Roma, FAO. 1999. 201p. 

6.LINDSAY, W.L. Chemical Equilibria in Soils. New York, John Wiley. 1973. 449 p. 

7.LEAL, J.R. & VELLOSO, A.C. Adsorção de fosfato em Latossolos sob vegetação de 

cerrado. Pesq. Agropec. Bras., 8:81-88, 1973. 

8.NOVAIS, R.F. & SMYTH, T.J. (1999) Fósforo em solo e planta em condições 

tropicais. 1. ed. Viçosa: UFV. 399 p. 

9.NOVAIS, R.F.; ALVAREZ V., V.H.; BARROS, N.F., FONTES, R.L.F.; 

CANTARUTTI, R.B. & NEVES, J.C.L. (EDS.) Fertilidade do Solo. Viçosa-MG: 

Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 2007. 1017 p. 

10.OLIVEIRA, A J.; GARRIDO, W. S.; ARAÚJO, J. D. & LOURENÇO, S. (Coord). 

Métodos de Pesquisa em Fertilidade do Solo. Brasília, EMBRAPA-SEA, 1991. 392 p. 

11.SPOSITO, G. The chemistry of Soils. New York: Oxford Univ. Press, 2008. 2. ed. 

330 p. 

12.STEVENSON, F.J. 1994. Humus chemistry? Genesis, composition and reactions. 

2nd ed. New     York. John Wiley. 

 

 

●AGF 645 - Desenho e Análise de Experimentos (3 créditos) I 

Ementa: Conceitos básicos em estatística. Princípios básicos de experimentação. 

Delineamentos experimentais. Análises paramétricas e não paramétricas. 

Bibliografia: 

1. CRAWLEY, M.J. The R book. West Sussex: John Wiley & Sons, Inc. 2013. 1051p. 

2. GOMES F P. Curso de estatística experimental. 15 ed., São Paulo: FEALQ, 2009. 

451p. 

3. HECTOR, A. The new statistics with R: An introduction for biologists. 1 ed., Oxford: 

Oxford University Press, 2017. 199p. 

4. HINKELMANN, K. & KEMPTHORNE, O. Design and analysis of experiments. 8 

ed., New York: John Wiley & Sons, Inc. 2012. 752p. 

5. MELLO, M.P. & PETERNELLI, L.A. Conhecendo o R: Uma visão mais que 

estatística. 1 ed., Viçosa: Editora UFV. 2013. 222p. 

6.MONTGOMERY, D. C., Design and Analysis of Experiments, 7nd ed., Danvers: 

John Willey & Sons, Inc. 2009. 

7. RIBEIRO JÚNIOR, J.I. Análises Estatísticas no Excel. 2 ed., Viçosa: Editora UFV. 

2013. 311p. 

 

●CBF 631 - Ecologia Geral (4 créditos) I 

Ementa: Introdução e história da Ecologia; Ecologia evolutiva; Condições e recursos; 

História de vida; Dispersão, migração e dormência; Metapopulações; Competição 

intraespecífica; Competição interespecífica; Predação e pastejo; Decompositores e 

detritívoros; Parasitismo e doenças; Mutualismo e comensalismo; Estrutura de 

comunidades; Sucessão ecológica; Teias alimentares; Padrões na riqueza de espécies; 

Biogeografia de ilhas; Fluxo de energia e matéria através dos ecossistemas. 

Bibliografia: 
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1.BEGON, M.; TOWNSEND, C. R.; HARPER, J. L. Ecologia: de indivíduos a 

ecossistemas. 4. ed. Porto Alegre, Brasil: ArtMed, 2007. 740p. 

2.CHAPIN, III, F. S.; MATSON, P.; VITOUSEK, P. M. Principles of terrestrial 

ecosystem ecology. 2. ed. Dordrecht, Holanda: Springer, 2011. 544p. 

3.KREBS, C. J. Ecology: the experimental analysis of distribution and abundance. 6. ed. 

New Jersey, EUA: Benjamin Cummings, 2008. 688p. 

4.KRICHER, J. C. Tropical ecology. Princeton, EUA: Princeton University Press, 2011. 

640p. 

5.MOLLES, M. Ecology: concepts and applications. 6. ed. EUA: McGraw-Hill Science, 

2012. 640p. 

6.MORIN, P. Community ecology. 2. ed. Oxford, Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2011. 

424p. 

ROCKWOOD, L. L. Introduction to population ecology. Oxford, Reino Unido: Wiley-

Blackwell, 2006. 352p. 

 

●CBF 642 - Restauração de Ecossistemas Degradados (4 créditos) II 

Ementa: Formação, desenvolvimento; composição, estrutura e funcionamento de 

ecossistemas. Biomas e ecossistemas terrestres brasileiros. Princípios da sucessão 

ecológica aplicados à restauração de ecossistemas. Recuperação, reabilitação e 

restauração de ecossistemas. Recuperação de agroecossistemas. Avaliação e 

monitoramento da restauração. Estudo de casos. 

Bibliografia: 

1.ALBA, J. M. F. (org.) Recuperação de áreas mineradas. 2 ed. Brasília: EMBRAPA, 

2010. 326p. 

2.GALVÃO, P. A.; PORFÍRIO-DA-SILVA, V. Restauração florestal: fundamentos e 

estudos de caso. Colombo: EMBRAPA Florestas, 2005. 139p. 

3.KAGEYAMA, P. Y. et al. Restauração ecológica de ecossistemas naturais. Botucatu: 

FEPAF, 2008. 340p.  

4.MARTINS, S. V. Restauração ecológica de ecossistemas degradados. Viçosa: Ed. 

UFV, 2012. 293p. 

5.MARTINS, S. V. (org.). Ecologia de florestas tropicais do Brasil. 2 ed. Viçosa, MG: 

ED. UFV, 2012. 371p  

6.PERROW, M. R.; DAVY, A. J. (eds.). Handbook of ecological restoration. Vol. 1, 

Principles of restoration.  Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Paperback. 

7.PERROW, M. R.; DAVY, A. J. (eds). Handbook of ecological restoration. Vol. 2, 

Restoration in practice.  Cambridge University Press, Cambridge. 2008. Paperback. 

8.RODRIGUES, R. R.; MARTINS, S. V.; GANDOLFI, S. (orgs.). High diversity forest 

restoration in degraded areas: methods and projects in brazil. New York, USA: Nova 

Science Publishers, 2007. 274p . 

9.VAN ANDEL, J.; J. ARONSON (eds.). Restoration ecology: the new frontier. 

Blackwell Science, Oxford, UK, 2006. 319p. 

 

●CBF 645 - Bioindicadores de Impacto Ambiental (3 créditos) III 

Ementa: Princípios de ecotoxicologia: principais tipos de poluentes; poluentes e 

contaminação de ecossistemas. Avaliação de impacto ambiental: bases conceituais; 

bioindicadores de reação e acumuladores; biomonitoramento ativo e passivo. Efeitos de 

poluentes em indivíduos e ecossistemas: testes de toxidez; poluentes atmosféricos; 

efeitos bioquímicos e fisiológicos de poluentes; alterações em comunidades e 

ecossistemas. 

Bibliografia: 
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1.GLASSON, J.; THERIVEL, R.; CHADWICK, A. Introduction to environmental 

impact assessment (Natural and Built Environment Series). 4 ed. Oxon: Routledge, 

2011. 416pg. 

2.KLUMPP, A.; ANSEL, W.; KLUMPP, G. Urban air pollution, bioindication and 

environmental awareness. Gottingen: Cuvillier Verlag, 2004. 392pg. 

3.PRASAD, M. N. V. Heavy metal stress in plants: from biomolecules to ecosystems. 

Berlin: Springer, 2010. 473pg. 

4.SANDERMANN, H. (Ed.). Molecular ecotoxicology of plants (Ecological Studies). 

Berlin: Springer, 2010. 255pg. 

5.SINGH, A.; WARD, O. P,; WARD, O. P. (Orgs.). Applied bioremediation and 

phytoremediation. Berlin: Springer-Verlag, 2011. 302pg. 

6.WALKER, C. H.; SIBLY, R. M.; HOPKIN, S. P.; PEAKAL, D. B. Principles of 

ecotoxicology. 4 ed. London: CRC Press, 2012. 386p. 

 

●CBF 671 - Ecofisiologia Vegetal (4 créditos) I 

Ementa: Introdução à ecofisiologia vegetal. Microclima da planta e fatores do meio 

ambiente determinantes da produção vegetal. Radiação no ecossistema. Metabolismo do 

carbono, nutrição mineral, relações hídricas e o ambiente. Resposta das plantas a 

diferentes condições de estresses. Arquitetura de copa. Interações entre plantas, 

ecossistemas e processos globais. 

Bibliografia: 

1.CAMPBELL, G. S.; NORMAN, J. M. An Introduction to Environmental Biophysics. 

2. Ed. Berlin:Springer, 1997, 286p. 

2.HIRT, H. Plant Stress Biology: from genomics to systems biology. Wiley: London, 

2010, 265p. 

3.LAMBERS, H.; CHAPIN, F. S.; PON, T. L. Plant physiological ecology. 2. ed. 

Berlin: Springer, 2009. 640p.  

4.LARCHER, W. Physiological Plant Ecology. 4 ed. Berin: Springer, 2003. 513 p. 

5.LARCHER, W. Ecofisiologia vegetal. São Carlos, SP. RIMA, 2000. 531p.. 

6.MONTAGNINI, F. & JORDAN, C. F. Tropical forest ecology. Berlin: Springer 

Verlag, 2005.  

7.SCHULZE, D.; BECK, E. & MÜLLER-HOHENSTEIN, K. Plant ecology. Berlin: 

Springer Verlag, 2005. 

8.TAIZ, L.; ZEIGER, E. Plant physiology. 5. ed. Sunderland: Sinauer Associates, 2010. 

782p. 

9.HUANG, B. Plant-environment interactions. 3 ed. London: CRC Press. 2006. 416p. 

 

●CBF 776 - Estágio em Ensino I (1 crédito) I e II 

Ementa: Axílio na prepararação e condução de disciplina da gradução 

 

●CBF 777 - Estágio em Ensino II (2 créditos) I e II 

Ementa: Axílio na prepararação e condução de disciplina da gradução 

 

●CBF 778 - Estágio em Ensino III (3 créditos) I e II 

Ementa: Axílio na prepararação e condução de disciplina da gradução 
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3. INFRAESTRUTURA DE APOIO 

3.1. Uso de Ferramentas Virtuais/Computacionais no Ensino 

O ambiente virtual de aprendizagem da UFV utilizado pelo Programa MCENA é 

o PVANet (https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet/geral/login.php), uma plataforma 

on-line versátil, interativa e amigável, administrada pela Coordenadoria de Educação a 

Distância (CEAD). Esse sistema tem o objetivo de favorecer o aprendizado cooperativo 

e colaborativo. O PVANet é também utilizado em cursos técnicos à distância existentes 

no Campus UFV-Florestal, com a participação de alguns docentes do Programa, em 

áreas correlatas, como o curso Técnico em Agropecuária a distância. Especificamente 

para os estudantes do Programa MCENA, o PVANet permite a realização de exames e 

testes on-line / atividades assíncronas, bem como a troca de material bibliográfico entre 

o professor e os estudantes. 

Além do PVANet, o Programa MCENA dispõe de infraestrutura necessária para 

o apoio aos professores na utilização de novas tecnologias de informação e 

comunicação no processo educacional. O Campus UFV-Florestal disponibiliza ao 

Programa MCENA sistemas de videoconferência para a realização de reuniões entre 

locais distantes, servindo para a transmissão de palestras ou condução de bancas de 

defesa de dissertação. O equipamento permite a conexão 1+3, ou seja, o docente no 

Campus UFV-Florestal conectado com até três polos, simultaneamente. Esse sistema de 

videoconferência tem sido utilizado frequentemente para fins acadêmicos e reuniões 

entre os docentes e discentes do Campus UFV-Florestal com os outros Campi da UFV, 

e com instituições parcerias. O Campus UFV-Florestal dispõe também de tecnologia de 

comunicação interativa para a realização de web conferência, que permite a promoção 

de reuniões e conferências por meio de computadores ligados à internet. O recurso 

possibilita o compartilhamento e uso de dados em tempo real. Isso permite que os 

envolvidos utilizem o seu próprio computador para ter acesso ao sistema, não exigindo 

equipamentos específicos. Assim, o professor pode estar no seu gabinete e os estudantes 

em outro local remoto. 

A UFV também tem um acordo assinado com o programa ‘GOOGLE FOR 

EDUCATION’ o qual tem sido de grande valia para a condução de aulas remotas neste 

período de Pandemia do COVID-19. Os Professores conduzem aulas remotas utilizando 

principalmente as plataformas do GOOGLE, como Google Meet, Chrome Canvas e 

Jamboard.  

 

https://www2.cead.ufv.br/sistemas/pvanet/geral/login.php
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3.2. Infraestrutura de Laboratórios de Ensino e Pesquisa 

Os laboratórios vinculados ao Programa de Pós-graduação MCENA foram 

estruturados de forma a atender a demanda multiusuário do Programa, o que permite o 

compartilhamento de equipamentos e espaço físico pelos docentes pesquisadores do 

Campus UFV-Florestal. Os laboratórios e espaços existentes em funcionamento são: 

LABORATÓRIO DE CULTURA DE TECIDOS VEGETAIS – Esse laboratório 

desenvolve pesquisas que utilizam técnicas de cultura de tecidos vegetais in vitro, 

visando à propagação vegetativa, conservação de germoplasma, limpeza clonal e 

transferência de genes aplicada ao melhoramento de plantas. Possui dois gabinetes para 

professores e duas casas de vegetação anexas ao prédio. 

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA – Nesse laboratório são desenvolvidas 

atividades de pesquisa acerca dos efeitos das mudanças climáticas globais e estressores 

ambientais sobre o funcionamento das plantas e organismos biorremediadores. 

Processos biotecnológicos com o uso de microorganismos e aplicação de técnicas de 

bioquímica e biologia molecular estão sendo desenvolvidos. 

LABORATÓRIO DE SOLOS - Neste espaço são executadas pesquisas nas áreas de 

fertilidade do solo, física e química do solo, gênese e qualidade do solo, bem como 

manejo e conservação do solo e da água. O objetivo é estabelecer a relação entre o solo 

e os fatores limitantes da produção vegetal e os meios para sua correção, assim como os 

impactos sobre o meio ambiente. 

LABORATÓRIO DE FITOPATOLOGIA – Nesse laboratório são realizados 

trabalhos de rotina em Fitopatologia com foco nas doenças em culturas agrícolas e 

florestais. A infraestrutura básica permite o desenvolvimento de pesquisa e atividades 

rotineiras em diagnose de doenças, como isolamentos, repicagem e preservação de 

microrganismos. 

LABORATÓRIO DE QUÍMICA – O Campus possui um laboratório de química 

composto por bancadas centrais e laterais. Neste laboratório são desenvolvidas aulas 

práticas e pesquisas relacionadas à síntese de derivados carboidratos e tetrazólicos, 

complexos inorgânicos com atividades biológicas, nanotubos de carbono e 

nanopartículas magnéticas a base de óxido de ferro. O laboratório possui cinco 

gabinetes para professores 

LABORATÓRIO DE MÁQUINAS E MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA – O 

laboratório de máquinas agrícolas possui tratores, implementos, e conta com áreas 

disponíveis do Campus e uma estrutura suficiente para desenvolver pesquisas em 
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produção vegetal. Possui gabinete de professor, uma sala de aula, e oficina mecânica 

com equipamentos para auxílio em pesquisas. Área coberta para salas e equipamentos 

de 600 m
2
.  

LABORATÓRIO DE SEMENTES – Possui infraestrutura completa para trabalhos de 

pesquisa em tecnologia de sementes e propagação. Além das atividades do Programa, 

também são desenvolvidos neste laboratório experimentos de iniciação científica e 

trabalhos de conclusão de cursos por outros docentes do Campus UFV-Florestal. 

LABORATÓRIO DE ECOFISIOLOGIA VEGETAL - Este laboratório com área 

total de 48 m
2
 é destinado a atender um grupo de pesquisadores que desenvolvem 

estudos das respostas ecofisiológicas de plantas aos sistemas de manejo e produtividade 

vegetal. Possui área de 48 m
2
 e equipado com 20 câmaras de topo aberto, estufas de 

secagem, balanças, medidor de área foliar, bomba de pressão, analisadores de gás entre 

outros equipamentos. 

LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA DO ESTRESSE ABIÓTICO - Com área total 

de 48 m2, este espaço está destinado a proporcionar condições de pesquisa nas áreas de 

nutrição e metabolismo de plantas em condições de estresse, bem como o estudo da 

influência dos fatores ambientais sobre plantas cultivadas e em ambiente natural, 

produtividade em sistemas agrícolas. Entre outros itens, é equipado com sistema portátil 

de medições de trocas gasosas em plantas (LI6400xt), fluorômetros, medidores de 

clorofila e equipamentos analíticos diversos. 

LABORATÓRIO DE ENTOMOLOGIA E APICULTURA – Este laboratório 

concentra o desenvolvimento de pesquisas na área de Manejo Integrado de Pragas 

florestais, e criação de abelhas. Em destaque, o manejo biológico de formigas 

cortadeiras e cupins. A área do laboratório é de 48 m2.  

LABORATÓRIO DE CONTROLE BIOLÓGICO – Este laboratório tem 30 m
2
, e 

envolve pesquisas relacionadas ao controle biológico de pragas. Este laboratório possui 

bancadas e prateleiras móveis, incubadoras, estereomicroscópios, freezer, balança 

analítica, sistema de olfactometro, e outros. 

LABORATÓRIO DE RECURSOS GENÉTICOS VEGETAIS – Esta área de 48 m
2
, 

destina-se ao estudo das respostas das plantas a diversos fatores bióticos e abióticos, 

desde o nível celular e molecular até a aplicação em campo. Os resultados serão 

investidos no melhoramento de cultivares mais produtivas, com melhores qualidades 

nutricionais, resistentes às pragas e doenças, entre outros. 
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LABORATÓRIO DE FISIOLOGIA E PRODUÇÃO DO CAFEEIRO. Com área 

aproximada de 30 m
2
, abriga pesquisas relacionadas à fisiologia da produção do 

cafeeiro e ao manejo integrado de plantas daninhas em café. Esse laboratório conta com 

equipamentos como medidor de área foliar, balanças, botijão criogênico, refrigeradores, 

pulverizadores de precisão, estação automática de monitoramento meteorológico, além 

de duas casas de vegetação anexas, para pesquisa em ambiente protegido, totalizando 

130 m
2
. Nesses espaços, busca-se desenvolver pesquisas que visam ao manejo 

sustentável da cafeicultura. 

LABORATÓRIO DE BIOLOGIA ANIMA – As pesquisas desenvolvidas se 

concentram na Conservação da Biodiversidade, podendo ser divididas em três sub-

linhas: 1) taxonomia e biogeografia de aves; 2) ecologia comportamental de aves, 

dentro do escopo do “Lined Seedeater Project”, um projeto internacional em 

colaboração com o “Behavioural Ecology Group” da Wageningen University & 

Research e 3) Produção sustentável de alimentos, adotando uma abordagem 

agroecológica e multutidsicplinar dentro do escopo do Biodiversity For Food Project, 

também em parceria com a Wageningen University & Research. 

LABORATÓRIO DE MICROBIOLOGIA – Com 48m
2
, destina-se ao 

desenvolvimento de pesquisas sobre a diversidade e a atividade da microbiota 

associadas à produção agrícola e à sustentabilidade dos ecossistemas. Fornece apoio às 

pesquisas sobre a contaminação microbiana de produtos agrícolas durante a fase de 

produção e processamento. Conta também com o apoio técnico, científico e 

instrumental dos Laboratórios de Micorriza e Microbiologia do Solo do Campus 

Viçosa. 

LABORATÓRIO DE GENÉTICA E BIOLOGIA MOLECULAR – Com área de 48 

m
2
, o laboratório atende aos estudos de genética e biologia molecular, voltados para a 

conservação dos recursos naturais e da biodiversidade. As atividades desenvolvidas no 

laboratório incluem o estudo e aplicação dos métodos e técnicas das áreas de estudo do 

DNA, diversidade genética, marcadores moleculares, melhoramento assistido, manejo 

genético de espécies ameaçadas e genética da conservação da biodiversidade. 

LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA E PROCESSAMENTO DE DADOS - Com 

48 m
2
, tem como finalidade integrar todas as linhas de pesquisa desenvolvidas no 

Campus, com análises estatísticas e mineração de dados agrícolas e ambientais. Nesse 

ambiente os discentes têm disponibilizados computadores para acesso a internet, 

programas e softwares estatísticos, integrando as pesquisas desenvolvidas de forma 
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multidisciplinar. Atualmente outros dois laboratórios atendem a demanda da Pós-

graduação e de alguns dos cursos do Campus, com a instalação de novos sofwtares 

utilizados pelos discentes do mestrado.   

LABORATÓRIO MULTI-USO (NÚCLEO DE PESQUISA MUTIUSUÁRIO) 

Em 2013 foi aprovado o subprojeto vinculado ao Programa MCENA, submetido 

a CHAMADA PÚBLICA MCTI/FINEP/CT-INFRA 01/2013. Nesse subprojeto 

encontrava-se a previsão de criação do núcleo de pesquisa multiusuário (mencionado 

anteriormente) para dar apoio às atividades de Pesquisa, Pós-Graduação e formação de 

recursos humanos. A construção desse prédio de laboratórios foi finalizada em 2018 

(Núcleo de Pesquisa Multiusuário do Campus UFV-Florestal, NPM-CAF) (Veja 

Apêndice: Figuras 3, 4 e 5). O NPM-CAF é um centro avançado para análises 

bioquímicas, microscópicas e moleculares. Este prédio novo NMP-CAF tem uma área 

interna de 240 m
2
, comportando atualmente dois laboratórios de 80 m

2
. Os novos 

equipamentos que já se encontram alocados e em funcionamento neste prédio são: 

Sistema de Cromatografia Líquida de Ultra Performance Acoplado a Espectrometria de 

Massas – UPLC-MSMS (Aquity – Xevo TQD, Waters) adquirido com recursos do 

FINEP CT-INFRA 01/2013 (conv. 01.14.0227.00, U$250,807.84), HPLC (Prominence, 

Shimadzu, U$51.500,00) e Espectrofotômetro de Absorção Atômica (modelo AA-

7000F, Shimadzu, U$28.000,00) adquiridos com recursos do FINEP CT-INFRA 

01/2010,  ULTRAFREEZER (Ethik by Froilabo, R$36.100,00), além de outros 

equipamentos mais simples como incubadoras (B.O.D.), microscópido eletrônico, 

freezer, lupas binoculares, balança eletrônica, etc. (Veja Apêndice: Figuras 3, 4 e 5). 

Além da aquisição dos equipamentos mencionados acima por meio de editais 

específicos da FINEP e da construção de espaço físico, também foram incluídos no 

NMP-CAF outros equipamentos multiusuários de alto custo como: cromatógrafos 

gasosos GC-MS (QP5050A com detector quadrupolo, Shimadzu, R$ 450.000,00) e GC-

FID (GC2010 PLUS, Shimadzu, R$ 120.000,00); sistema de infravermelho FT-IR 

(modelo Spectrum 100, Perkin Elmer, R$ 100.000,00); sistema de microscopia óptica 

acoplado a aquisição de imagem digital e fluorescência (modelo Axio Imager 2, Zeiss, 

R$120.000,00, Pró-equip. CAPES 11-2014); analisador de fotossíntese (modelo 

LI6400xt, Li-COR, U$ 55.000,00, CT-INFRA 01/2010). Esses equipamentos estão 

disponíveis no Núcleo de Pesquisa Multiusuário de forma a estimular o contínuo 

aumento da qualidade das publicações científicas dos docentes com intensa participação 
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discente, favorecendo a integração dos níveis de ensino, desde a Pós-Graduação, 

graduação e nível técnico existentes no Campus UFV-Florestal. 

Uma das dificuldades encontradas em grandes centros multiusuários de pesquisa 

é a manutenção dos equipamentos de grande custo, e a gestão orçamentária do 

laboratório. Nesse sentido, foi aprovado em 2020 uma proposta vinculada ao Edital 

FAPEMIG 03/2019 de Apoio a Instituições Multiusuários sob a coordenação do Prof. 

Eduardo Gusmão Pereira, no valor de R$415.551,80 que visa a manutenção preventiva 

e a completa operacionalização dos equipamentos de alto custo do NMP-CAF, além da 

aquisição de equipamentos de suporte como leitora de microplacas para ELISA 

(enzyme-linked immunosorbent assay), moinho, sistema de digestão de amostras, entre 

outros. Juntos estes equipamentos multiusuários atenderão não só a demanda do 

Programa MCENA, mas também impulsionarão as diversas linhas de pesquisas 

existentes no Campus UFV-Florestal e principalmente ampliarão a interação 

Universidade-Empresa-Comunidade.   

NOVO PRÉDIO CT-INFRA DA PÓS-GRADUAÇÃO (NOVOS 

LABORATÓRIOS DE PESQUISA) 

Um novo prédio foi finalizado em 2020-2021 para abrigar laboratórios de 

docentes permanentes do Programa MCENA (Veja Apêndice: Figura 6). Esse prédio foi 

construído com recursos financeiros advindos de projeto CT-Infra e da Própria UFV. 

Este prédio contém as seguintes instalações: laboratório de fitossanidade (53,77 m
2
), 

laboratório de recursos genéticos vegetais (41,99 m
2
), laboratório ecologia molecular e 

conservação de polinizadores (50,70 m
2
), laboratório de nutrição e metabolismo vegetal 

(42,77 m
2
), laboratório de fisiologia e produtividade vegetal (42,77 m

2
), laboratório de 

conservação do solo (31,29 m
2
), laboratório de conservação da biodiversidade (53,77 

m
2
), sala de coordenação do curso de mestrado (20,59 m

2
), sala para secretaria do curso 

de mestrado (17,13 m
2
), auditório para palestras e defesas (31,29 m

2
), banheiros 

masculino e feminino (20,60 m
2
 cada), almoxarifado (9,89 m

2
), sala de recepção e 

preparo (8 m
2
), e sala para equipamento computacional (9,89 m

2
). Apesar dos docentes 

poderem utilizar toda a infraestrutura do Campus UFV-Florestal, as atividades dos 

docentes do MCENA vão se concentrar nos espaços do laboratório multiusuário NMP-

CAF e neste novo prédio da Pós-Graduação. 
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3.3. Recursos de Informática 

Laboratório de informática I com acesso à internet via cabo com 20 computadores 

com 4 GB de memória RAM, processador Core 2 Duo 2.4GHz e monitores de 17”, 

além de um datashow e computador para o professor, quadro e ar condicionado; 

Laboratório de informática II com acesso à internet via cabo com 16 computadores 

com 4 GB de memória RAM, processador Intel Core i3 de 2.5GHz e monitores de 17”, 

além de um datashow e computador para o professor, quadro e ar condicionado; 

Laboratório de informática III com acesso à internet via cabo com 24 computadores 

com 2 GB de memória RAM, processador Core 2 Duo de 2.6GHz e monitores de 17”, 

além de um datashow e computador para o professor, quadro e ar condicionado. 

Além disso, em 2018 foi finalizado a construção de 4 novos laboratórios de informática 

(um de uso geral) em uma área total de 367 m
2
. Esses laboratórios também são 

utilizados pelos estudantes do programa MCENA. 

Todos os prédios do Campus UFV – Florestal estão conectados via fibra óptica 

ao prédio do Serviço de Tecnologia da Informação - STI - que é responsável pela 

administração dos laboratórios e da infraestrutura de tecnologia da informação do 

Campus, contando com dois analistas de tecnologia da informação, técnicos de 

tecnologia da informação e assistente administrativo. O STI está dividido em três áreas, 

Redes e Segurança, Desenvolvimento de Sistemas, e Manutenção de Computadores e 

Suporte ao Usuário. Além de tudo, os estudantes do Campus UFV - Florestal possuem 

acesso à Internet sem fio em toda a área construída do Campus. 

 

3.4. Bibliotecas 

3.4.1. Campus UFV-Florestal 

A biblioteca do Campus UFV-Florestal possui um quadro de funcionários 

composto por duas bibliotecárias e quatro auxiliares, com funcionamento de segunda a 

sexta-feira de 6:30 às 22:30 horas, e aos sábados de 7 as 12 horas (exceto agora no 

momento da Pandemia de COVID-19). Seu acervo está informatizado e integrado ao 

sistema (VIRTUA) da Biblioteca Central do Campus UFV-Viçosa. O empréstimo aos 

usuários se dá por 7 dias, podendo ser renovado sempre que não houver outra reserva.  

Na ultima atualização, foi constatado que a biblioteca possui em seu acervo um 

total de 19.829 itens, distribuídos em livros (12.525 exemplares), teses (330), títulos de 

periódicos (150), apostilas (1.070), folhetos (4.124), obras de referência (1.110), e 
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multimídia (720). Ainda, por meio de convênio com a CAPES, está disponibilizado o 

Portal de Periódicos da CAPES que oferece acesso a textos completos de artigos 

selecionados de mais de 15.000 revistas internacionais e nacionais, 126 bases de dados 

com resumos de documentos em todas as áreas do conhecimento e seis bases de patente.  

A biblioteca do Campus UFV - Florestal é nova e foi finalizada em 2018-2019, 

com uma área total de 3.789 m
2
 (em 5 andares). Mais especificamente, a nova biblioteca 

possui área de estudo coletivo de 572 m
2
, 2 salas de reserva de livros com 60 m

2
 cada, 5 

gabinetes com área de 23 m
2
 cada, 1 sala de chefia + secretaria com 47 m

2
, 1 sala de 

reuniões com 32 m
2
, área de acervo para ensino básico e superior com 570 m

2
, 1 

almoxarifado com 23 m
2
, 10 sala para estudo individual com 23 m

2
 cada, 1 sala para 

pesquisa (17 lugares) com 40 m
2
, área reservada para arquivo, estúdio, 

videoconferência, sala audiovisual com total de 572 m
2
. Essa biblioteca começou a ser 

utilizada em 2019 por todos os estudantes do Campus (Veja Apêndice: Figura 7). 

Antes de 2018, os estudantes do Campus UFV-Florestal usavam a biblioteca 

antiga, que possuía área aproximada de 1.500 m
2
 onde existiam espaços para estudo 

coletivo e individual dos estudantes. A biblioteca se encontrava em área de fácil acesso 

dentro do Campus, e com adaptações para estudantes com deficiência (cadeirantes). 

 

3.4.2. Campus UFV - Viçosa - Biblioteca Central 

A Biblioteca Central em Viçosa, órgão suplementar da Universidade Federal de 

Viçosa, vinculado administrativamente à Pró-Reitoria de Ensino, foi criada em 1969 e é 

regimentada pela Resolução n
o 

05/93 do Conselho Universitário da UFV. Tem como 

missão contribuir efetivamente para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

propiciando acesso aos serviços informacionais nas diversas áreas do conhecimento, de 

forma qualificada, rápida e atualizada, visando contribuir para a formação do 

profissional e do cidadão e para o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural da 

sociedade. 

Suas atribuições são as de seleção, aquisição, classificação, catalogação, 

organização, armazenamento, conservação, restauração, disponibilização e 

disseminação das mais diversas fontes de informação aos seus usuários. Presta serviços 

de assistência às bibliotecas setoriais do Campus de Viçosa bem como às bibliotecas 

dos campi de Florestal e Rio Paranaíba. 

Além da comunidade universitária a Biblioteca Central é também aberta à 

comunidade viçosense e demais pessoas que possam necessitar de seus serviços, um 
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exemplo disso é o empenho de professores das escolas da região, que trazem seus 

alunos às visitas orientadas e promovem a utilização do espaço PROLER, como parte 

das ações de incentivo à alfabetização e à leitura. O PROLER também abriga iniciativas 

de outros grupos, entre alunos e servidores da UFV, que usam o espaço para reuniões e 

debates sobre questões ligadas à literatura, aos livros e aos leitores.  

A Biblioteca Central está localizada no centro do campus universitário de Viçosa 

e ocupa um edifício moderno e funcional de quatro andares, com área total de 12.816,59 

m
2
. Disponibiliza aos usuários mais de 1.500 postos de estudos/pesquisas, que incluem 

salas de uso individual e em grupo, sala de videoconferência, coleções especiais, 

coleções de obras raras, multimídia, mapoteca, sala de vídeo, espaço para alunos do 

ensino médio e fundamental, espaço para leitura de lazer, espaço para pesquisa às bases 

de dados e periódicos eletrônicos, hall para exposições diversas e um auditório.  

Foi construída em conformidade com as normas de segurança e acessibilidade de 

prédios públicos e, tanto a entrada principal quanto a entrada secundária, permitem 

acesso aos deficientes físicos, com amplas áreas de circulação e 02 elevadores. 

No andar térreo, funcionam setores administrativos como: a Diretoria, a 

Diretoria assistente, o Apoio administrativo, a Secretaria de expediente, o Setor de 

Restauração de obras, e setores de atendimento como: a sala de Reservas, o Serviço de 

Referência e Atendimento ao Público, os terminais de consulta ao acervo através do 

sistema PERGAMUM com auxílio ao usuário, (acesso via www.bbt.ufv.br), e terminais 

para acesso ao portal da CAPES. Possui amplas áreas de estudo, sala de 

videoconferência com 56 lugares, o auditório de 170 lugares, hall de exposições.  

No 1º andar localizam-se 03 salas com revestimento acústico para estudo em 

grupo, 12 salas de estudo individual, sala de acervo multimídia, mapoteca, coleção das 

Nações Unidas (Biblioteca da ONU), Serviço de Processamentos Internos, Seção de 

Seleção e Aquisição, Seção de Catalogação e Classificação e de assistência às 

Bibliotecas Setoriais, Seção de Acervos Digitais, coleção de Obras Raras, Laboratório  

Multimídia de Pesquisa Histórica (LAMPEH), o Sistema Brasileiro de Informação do 

Café - SBICafé e a Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFV.  

No 2º andar localiza-se a coleção de livros, teses, dissertações e boletins, a Seção 

de Circulação e Empréstimos e a área de leitura, com mesas para estudos em grupo e 

individuais. No 3° andar localiza-se a Coleção de periódicos, o acervo Braille, uma 

ampla área de estudos e salas individuais. 

http://www.bbt.ufv.br/
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A UFV conta também com 11 bibliotecas setoriais, que somam uma área total 

construída de mais de 1000m² à disposição dos estudantes nos diversos departamentos, 

além de duas bibliotecas nos campi de Florestal e Rio Paranaíba.  

O sistema atual de gerenciamento do acervo é o PERGAMUM, o qual possibilita 

colocar à disposição dos usuários o catálogo e a movimentação de sua conta, como em 

reservas e renovações via internet, e também a administração das rotinas de circulação 

de materiais, garantindo a relação entre usuários e a Biblioteca. O sistema facilita, 

ainda, a troca de informações e o compartilhamento de registros bibliográficos com 

outras bibliotecas, de outras instituições, do país e do exterior.   

O acervo bibliográfico, localizado na Biblioteca Central e nas bibliotecas 

setoriais do campus de Viçosa atingiu em dezembro de 2016 os seguintes quantitativos: 

189.443 livros, 32.200 teses e dissertações, 43.970 publicações seriadas, 462.541 

periódicos, 2.651 exemplares em Braille. O acervo inclui ainda 17.968 materiais 

especiais (mapas, “slides”, fitas de vídeo, “CD-ROM”, DVDs, disquetes, obras raras e 

outros), além de 11.049 relatórios, 5.308 folhetos e 10.540 separatas.  

A Biblioteca Central é biblioteca depositária da ONU – Organização das Nações 

Unidas e tem entre seus principais usuários, os alunos do Colégio da Universidade, o 

COLUNI e graduação. Oferece, também, o acesso ao Sistema Brasileiro de Informação 

do Café – SBICafé (disponível em www.sbicafé.ufv.br), o portal Periódicos da CAPES 

(títulos de periódicos), bem como bases de dados de referenciais. É biblioteca base do 

COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica) que, em 2016, recebeu para 

atendimento 230 pedidos de cópias e enviou 460 solicitações, entre anais de congresso, 

partes de documentos, artigos de periódicos e teses. Integra a Biblioteca Digital de 

Teses e Dissertações (BDTD) do IBICT/CNPq, tendo cadastrado, até dezembro de 

2016, 8.051 títulos sendo, aproximadamente, 2.390 teses e 5.661 dissertações 

defendidas na UFV que podem ser acessadas integralmente em formato PDF pela 

internet. Participa dos sistemas nacionais e internacionais de informação e 

documentação na área agrícola, bem como do Catálogo Coletivo Nacional de 

Periódicos. E faculta o empréstimo entre bibliotecas, que é um importante recurso no 

compartilhamento de acervos, pelo qual as instituições procuram atender ao usuário por 

meio de convênios de intercâmbio. 

Dentre os serviços oferecidos, destacam-se: comutação bibliográfica, 

levantamento bibliográficos de assuntos específicos, catalogação na fonte, normalização 

de publicações, permuta e doação com mais de 1.700 instituições nacionais e 
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estrangeiras cadastradas (dez/2015), empréstimos de publicações e orientação aos 

usuários.  

O horário de funcionamento é de acordo com setores: o acesso ao acervo físico, 

aos empréstimos e devoluções na Seção de Circulação e à sala de Reservas funcionam 

de 2ª a 6ª feira, das 6:00 às 23:45 horas e aos sábados das 8:00 às 13:00 horas para 

atendimento ao público e das 13:00 às 18:00 horas somente a Reserva e Sala de Estudo 

Individual (Aquário), a Biblioteca da ONU funciona de das 7:00 às 19:00 horas e o 

setor de Fichas Catalográficas funciona das 8:00 às 21:00h, ambos de 2ª a 6ª feira, 

sendo que as fichas catalográficas podem ser solicitadas via internet, 24 horas por dia. 

Durante o recesso escolar a Biblioteca é aberta ao público das 6:00 às 18:00 horas de 2ª 

a 6ª feira. 

A atual estrutura organizacional da Biblioteca Central, implementada desde 

setembro de 2013, compreende: Direção, Direção Assistente, Conselho de Biblioteca, 

Seção de Expediente, Seção de Apoio Administrativo, Serviço de Processamento 

Interno, Seção de Seleção e Aquisição, Seção de Catalogação e Classificação, Seção de  

Acervo Digital, Serviço de Referência e Atendimento ao Público, Seção de Circulação e 

Empréstimo I - manhã, Seção de Circulação e Empréstimo II - tarde, Seção de 

Circulação e Empréstimo III - noite, Encarregado do controle noturno. Conta com 11 

(onze) servidores bibliotecários- documentalistas, aproximadamente 60 (sessenta) 

servidores técnico administrativos efetivos (diversos cargos), 13 (treze) bolsistas 

remunerados (20h/semana) que são responsáveis pelo seu funcionamento bem como 

pelo atendimento aos usuários. O serviço de limpeza e higienização é terceirizado e 

conta com 14 funcionários.  

A proteção, a segurança e o controle do acervo são feitos por meio do controle 

de acesso dos usuários com catracas de identificação biométricas, leitoras de código de 

barras e teclado, um sistema de monitoramento através de 32 câmeras e um sistema com 

portões eletrônico de detecção magnética que permite o controle de entrada e saída de 

materiais do interior do prédio. Para maiores informações consulte o regimento em: 

http://www.bbt.ufv.br/. 

3.4.2. Campus UFV-Rio Paranaíba 

A biblioteca do campus UFV Rio Paranaíba auxilia no desenvolvimento de 

atividades de ensino, pesquisa e extensão, a qual está localizada no 1º pavimento do 

prédio da Biblioteca Central (BBT), do Campus da UFV de Rio Paranaíba. Seu horário 

de funcionamento é de 2ª a 6ª feira das 07 h às 22h. 
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Todo o acervo local disponível está tombado junto ao patrimônio do campus da UFV de 

Rio Paranaíba, e o acesso a este está totalmente automatizado e disponível para consulta 

on-line via web através do software de Bibliotecas Pergamum da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná (link de consulta ao acervo:  

http://bbt.crp.ufv.br/?page_id=2303). Através dos recursos disponibilizados pelo 

software, o acervo da biblioteca da UFV de Rio Paranaíba pode ser conhecido 

mundialmente. Além da disponibilização do link para consulta ao acervo de casa, pelo 

site da Instituição (http://bbt.crp.ufv.br/). 

Em termos de espaço físico, a biblioteca do campus UFV de Rio Paranaíba 

conta atualmente com mais de 16.000 livros em seu acervo, 648 m2, com espaços 

divididos nas seguintes áreas: área do acervo, atendimento aos usuários, sala das 

bibliotecárias, sala de processamento técnico, área de estudo índividual, área de estudo 

em grupo, área de processamento técnico.  

 

Serviços oferecidos:  

Empréstimo domiciliar (por um período de 7 dias consecutivos); 

Consulta local;  

Empréstimo entre bibliotecas da UFV e demais bibliotecas de outras instituições, de 

acordo com as regras de cada Universidade;  

Orientação a pesquisa bibliográfica;  

Orientação a normatização de trabalhos acadêmicos; 

Orientação à referência bibliográfica;  

Confecção de ficha catalográfica; 

Oferta de aulas de orientação a metodologia científica. 

 

Adicionalmente, a biblioteca do campus UFV de Rio Paranaíba oferece aos usuários, 

através da Internet, os seguintes serviços: 

 

COMUT – Programa de Comutação Bibliográfica: tem a finalidade de suprir 

documentos de interesse da comunidade universitária que não estão disponibilizados no 

acervo da biblioteca. Este serviço permite a busca e obtenção de documentos online 

através do acervo das principais bibliotecas do país.  
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Acesso ao portal de periódicos e bases de dados da Capes: todos os usuários da 

comunidade universitária têm acesso ao portal mediante usuário e senha, através do 

acesso cafe (http://www-periodicos-capes-gov-

br.ezl.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome) 

A CAPES reúne e disponibiliza a instituições de ensino e pesquisa no Brasil o melhor 

da produção científica internacional. Ele conta atualmente com um acervo de mais de 37 

mil periódicos com texto completo, 130 bases referenciais, 12 bases dedicadas 

exclusivamente a patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas 

técnicas, estatísticas e conteúdo audiovisual. 

 

3.5. Outras informações importantes da estrutura física 

O Programa MCENA possui também espaço específico para a secretaria e 

coordenação, que foi ampliado com a finalização do prédio de novos laboratórios e salas 

de apoio (Veja Apêndice: Figura 6). Essa ampliação foi terminada em 2019. O 

Programa também conta com o suporte da Editora UFV que disponibiliza à sociedade 

os resultados dos vários anos de estudo, ensino e pesquisa da Universidade e de outras 

instituições congêneres. A Universidade também possui periódicos qualificados na área 

do Programa, como a Revista CERES e a Revista Árvore, que embora estejam 

vinculadas a outros departamentos no Campus Sede, contribuem na difusão dos 

conhecimentos gerados pelas pesquisas do Programa. 

Os docentes do Programa MCENA constituem, em sua maioria, de jovens 

pesquisadores com formação e qualificação técnica; e muitos com experiência 

internacional. Os vários projetos de pesquisa coordenados por estes jovens doutores têm 

recebido auxílios financeiros consideráveis que representam um aporte de recursos para 

o Campus UFV-Florestal e garantem a continuidade das linhas de pesquisa do Programa 

em longo prazo. O total de recursos captados com projetos de pesquisa e de 

desenvolvimento coordenados apenas pelos docentes do Campus UFV-Florestal 

vinculados ao Programa já atinge valor superior a quatro milhões de reais (até 2020). 

Esses recursos são oriundos de projetos de pesquisa financiados por agências de 

fomento nacional, internacional e empresas privadas (FAPEMIG, CNPq, FUNARBE, 

Fundação BOTICARIO, FUNARBE, VALE S.A., SYNGENTA, entre outros), com 

aporte de aproximadamente R$1.135.000,00 e também oriundos de projetos de 

desenvolvimento, apoio a Pós-Graduação e infraestrutura fomentados pelas agências 

nacionais (FINEP, CAPES, FAPEMIG) somando outros R$2.500.000,00 ao total de 
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investimentos específicos para o Campus UFV-Florestal. Sem a existência do Programa 

não seria possível a obtenção deste aporte adicional de recursos que auxilia nas 

atividades de pesquisa e formação de recursos humanos em todos os níveis existentes no 

Campus, desde o ensino técnico e médio até a Pós-Graduação. 

No Campus UFV-Florestal, alguns setores também oferecem suporte às 

pesquisas desenvolvidas e estão diretamente ligados às atividades pertinentes aos 

projetos de pesquisa dos docentes do Programa MCENA. São eles: 

 

ESTAÇÃO METEOROLÓGICA – Observação de Superfície Automática é composta 

de uma unidade de memória central ("data logger"), ligada a vários sensores dos 

parâmetros meteorológicos (pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, 

precipitação, radiação solar, direção e velocidade do vento, etc.), que integra os valores 

observados minuto a minuto e os automaticamente a cada hora. São feitas as 

observações como: pressão atmosférica, temperatura e umidade relativa do ar, 

precipitação, direção e velocidade do vento, que são lidos e anotados por um observador 

a cada intervalo e este os envia a um centro coletor por um meio de comunicação 

qualquer. Essa estação dá suporte a todos os projetos de pesquisa desenvolvidos por 

discentes do Programa. 

SETOR DE FRUTICULTURA– O setor de fruticultura do Campus conta com um 

laboratório com gabinetes para docentes e dois laboratórios com infraestrutura básica 

para o desenvolvimento de pesquisas voltadas para a área de Fitotecnia e Fitossanidade 

de frutíferas. Atualmente tem uma área cultivada de aproximadamente 10 ha com 

plantações de laranja, banana, goiaba, manga, e outras frutas exóticas que podem ser 

utilizadas como unidades experimentais nas pesquisas do mestrado. Atualmente este 

setor dá suporte às atividades acadêmicas para os cursos de nível técnicos e superiores. 

SETOR DE FLORICULTURA– O setor de floricultura conta com uma estufa 

agrícola, um viveiro e casa de apoio e materiais utilizados na pesquisa e nos tratos 

culturais. Em anexo existe uma área experimental que é utilizada em aulas práticas e na 

propagação de espécies ornamentais. 

COLEÇÃO ZOOLÓGICA–Conta com um acervo de material zoológico que está 

sendo utilizado nas aulas práticas dos cursos de Engenharia Agronômica e Licenciatura 

em Ciências Biológicas. Tem também uma coleção científica de Hymenoptera: 

Formicidae e de aves, associadas às coleções didáticas utilizadas nas aulas práticas. 



33 
 

ESTUFAS- O Campus conta com 6 casas de vegetação para a condução de 

experimentos que necessitem de ambiente controlado, além de 20 câmaras de topo 

aberto. 

VIVEIRO FLORESTAL- Existe área disponível de três viveiros para propagação e 

aclimatação de mudas com infraestrutura básica de funcionamento. Atualmente, dentro 

do Campus, existe o viveiro em parceria com o Instituto Estadual de Florestas (IEF) que 

é utilizado para o desenvolvimento de pesquisas e/ou fornecimento de mudas quando 

necessário. 

SETOR DE BOVINOCULTURA DE LEITE- O setor conta com centenas de animais 

bovinos (para leite e corte). Tem ordenha mecânica com capacidade de retirar leite de 8 

vacas por vez, silo para grãos com capacidade de 90 tonelada, um trator e uma fábrica 

de ração completa (triturador, silo de fubá, balança e misturador). No que diz respeito 

ao gado de corte, este tem um plantel de 349 animais sendo 95 matrizes, 2 touros e o 

restante dos animais em processo de cria, recria e acabamento.  

SETOR DE SUINOCULTURA- Este setor conta com 50 matrizes e 1 cachaço, possui 

instalações para 60 matrizes, um trator e uma fábrica de ração completa (triturador, silo 

de fubá, balança e misturador). Este setor pode ser utilizado nos estudos sobre uso 

adequado de seus rejeitos. 

SETOR DE AVICULTURA DE CORTE E POSTURA- Conta com centenas de 

galinhas de postura e  pintinhos para corte. Contem 4 galpões de frango de corte. Este 

setor poderá ser utilizado para a condução de trabalhos em dissertações ou avaliação 

sustentável da produtividade destes animais ou estudos sobre uso adequado de seus 

rejeitos. 

 ÁREA EXPERIMENTAL- Concentra o setor produtivo do Campus utilizada para 

plantio de culturas sendo cerca de 30 ha para cultivo de milho, 6 ha para cultivo de 

feijão e 5 ha de arroz, com sistema de irrigação de aspersor com capacidade para 4 ha. 

Maquinário para secagem e armazenamento de grãos (1 secador vertical, 1 secador 

horizontal, 2 silos de armazenar grãos com capacidade para 180 toneladas de grãos, 1 

peneira de pré-limpeza de grãos, 1 mesa de gravidade e 1 beneficiadora de arroz. 

Equipamentos de tração animal, 1 grade, 1 arado, 1 riscador, 1 plantadora de plantio 

direto e convencional, 1 adubadora, 1 cultivador. Esta estrutura atende à demanda dos 

cursos de graduação e técnico para atividades de ensino, pesquisa e extensão e para a 

produção para uso no refeitório do próprio campus. É uma área importante para a 

instalação de experimentos e para aulas práticas do mestrado.  
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NÚCLEO DE BIOMOLÉCULAS E BIOAGRO – Laboratório do Campus Viçosa 

ligado ao Departamento de Microbiologia, com estrutura montada com equipamentos 

modernos para estudos mais detalhados e biotecnologia. Nestes setores existem 

equipamentos como sequenciador genético, micrótomo, equipamentos para aplicação de 

estudos de diversidade microbiana, cromatografia, HPLC, absorção atômica, 

microscopia de fluorescência, microscópio eletrônico e de varredura. 

Outro ponto que deve ser mencionado é a extensa área territorial do Campus 

UFV-Florestal, com 1.568 ha distribuídos em áreas de floresta semidecídua nativa (777 

ha), de produção agrária (144 ha) e silvicultura (49 ha), entre outros. Estas áreas estão 

localizadas na transição dos biomas Cerrado/Mata Atlântica, com alta riqueza e 

endemismo de espécies, vítimas da perda e alteração do hábitat em virtude das 

atividades antrópicas. O Programa contribui para o conhecimento da biologia e ecologia 

das espécies nativas, associado ao desenvolvimento de técnicas adequadas de produção, 

bem como do uso sustentável da biodiversidade, auxilia no delineamento de estratégias 

visando à conservação e manejo destas espécies. 

FIELD STATION – estação de campo mantida pela UFV, dotada de quatro quartos e 

capaz de receber até 10 pesquisadores. A estação fica localizada no próprio Campus 

florestla e tem sido fundamentaçl para recepção de estudantes de Pós-Graduação 

brasileiros e estrangeiros que desenvolvem seus projetos de pesquisa em parceria com 

pesquisadores e estudantes do MCENA. 

O Campus UFV-Florestal também apresenta estrutura administrativa geral que 

fornece apoio aos cursos existentes e que diretamente suporta as atividades do Programa 

de Pós-graduação. A seguir parte desta estrutura disponível é descrita:  

• Prédio principal utilizado como centro administrativo pelo Registro Escolar, 

setor de estágio e Diretoria de Ensino, possui também auditório, salas de reunião e 

laboratórios de informática; 

• Auditório com aproximadamente 140 m
2
, com 72 lugares, computador, data 

show, acesso à internet e recursos de áudio; 

• Pavilhões de salas de aula, sendo no total quatro pavilhões construídos, cada um 

com seis a nove salas de aula equipadas com data shows fixos, carteiras e quadro, 

utilizadas para as aulas teóricas; 

• Casa da diretoria administrativa, financeira e departamento pessoal; 

• Prédio da diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, Diretoria de Extensão; 

• Alojamento para estudantes do curso técnico; 
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• Gráfica com máquinas modernas para impressão, xerox e encadernação; 

• Serviço de assistência estudantil; 

• Refeitório novo para alimentação de estudantes (finalizado em 2018); 

• Instalações (CTA) para a recepção de visitantes e cursistas (funcional como um 

mini-hotel); 

• Dois ginásios poliesportivos cobertos; 

• Quadras externas; 

• Piscina; 

• Campo de futebol, com pista de corrida ao redor; 

• Lanchonete e restaurante;  

• Papelaria e copiadora;  

• Posto de assistência médica e odontológica: a assistência à saúde dos estudantes  

é prestada através do Setor de Saúde localizado no Campus UFV-Florestal. Objetiva 

prestar assistência à saúde a comunidade acadêmica.  
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APÊNDICE (FOTOGRAFIAS) 

 

Figura 1: Vista aérea da parte central do Campus UFV - Florestal (destaque para o 

jardim em frente ao antigo prédio principal, construído em 1939).  
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Figura 2: Vista aérea parcial da UFV-Campus Florestal (a presença de novos prédios 

tais como refeitório, biblioteca, e laboratórios de ensino, destaca a continua expansão do 

Campus). 

 



38 
 

 

Figura 3: Vista exterior do laboratório multiusuário, cuja construção foi finalizada 

recentemente. 
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Figura 4: Uma das salas do laboratório multiusuário, evidenciando os equipamentos já 

em funcionamento.  
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Figura 5: Vista parcial da parte interior do laboratório multiusuário. 
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A 

B 

Figura 6: Vista parcial da parte externa do novo prédio com laboratórios de pesquisa 

para o Programa de Pós-Graduação MCENA do Campus UFV- Florestal. (A) parte 

frontal, (B) vista dos fundos.  
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Figura 7: Vista frontal da nova biblioteca da UFV-Campus Florestal (finalizada em 

2018-2019). 

 


