26/03/2021

SEI/GOVBA - 00027769376 - Resolução

GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA
Universidade Estadual de Feira de Santana
Secretaria dos Conselhos - UEFS/REIT/GAB/SECCONS

RESOLUÇÃO CONSEPE 018/2021

Amplia a oferta de componentes optativos para o Curso de Agronomia
O Reitor da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS) e Presidente do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, no uso de suas atribuições e acolhendo
indicação do Colegiado do Curso de Agronomia,
RESOLVE:
Artigo 1º - Ampliar a oferta de componentes curriculares optativos para o Curso de Agronomia, incluindo o componente curricular descrito abaixo:
Componentes optativos

Código Disciplina

BIO183

PATOLOGIA
FLORESTAL

Ementa

C.H

Importância das doenças florestais. Conceitos
básicos em doenças de plantas. Doenças abióticas.
Doenças bióticas. Manejo de doenças em viveiros. 45
Manejo de doenças de espécies florestais. Doenças TP
em espécies florestais nativas e exóticas. Ciclos das
principais doenças florestais.

As modalidades de redação científica focando
nos‘Projetos de pesquisa’ e ‘Monografias’. A
REDAÇÃO
redação científica, nessas modalidades,com suas
CIENTÍFICA PARA características e especificidades. Técnicas para a
PROJETOS DE
redação e estruturação: grau de
60
BIO184 PESQUISA E
formalidade,emprego de vocabulário técnico,
T
MONOGRFIAS:
formas de citação, organização de referências
CARACTERÍSTICAS bibliográficas. Características do discurso
E ESPECIFICIDADES acadêmico: polifonia e argumentatividade. Aspectos
éticos relacionados à redação de trabalhos
científicos. Autoria e direito autoral.

Prérequisitos(s)

BIO399Fitopatologia

CHF 804Metodologia
da Pesquisa
Científica

BIO185 TÉCNICAS PARA
O que é um Seminário?, Qual a finalidade de um
45
APRESENTAÇÃO DE Seminário?, Organizando um Seminário, Etapas de
SEMINÁRIOS
um Seminário, Sistematização dos conhecimentos, TP
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Uso de recursos computacionais para apresentação,
Formas de apresentação, Postura ideal, Formas
negativas de expressão corporal, Formas positivas
de expressão corporal, Desenvolvimento da oratória,
Apresentando o conteúdo, Preparando a
apresentação –significado de cores, combinação de
letras e plano de fundo.

-----------

Artigo 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete da Reitoria, 01 de março de 2020

Evandro do Nascimento Silva
Reitor e Presidente do CONSEPE

Documento assinado eletronicamente por Evandro do Nascimento Silva, Reitor, em 02/03/2021, às 09:18, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no
art. 13º, Incisos I e II, do Decreto nº 15.805, de 30 de dezembro de 2014.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h ps://seibahia.ba.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 00027769376 e o código CRC DB9CDE20.
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