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II. EMENTA
O solo como componente dos ecossistemas agrícolas e naturais. A formação do solo, sua distribuição na 
paisagem  e  as  principais  classes  e  distribuição  na  superfície  do  planeta.  Atributos  e  os  processos  
dinâmicos do solo nos ecossistemas agrícolas e naturais. A pedosfera como uma interface entre biosfera,  
atmosfera, hidrosfera e litosfera. Adequabilidade do uso da terra. O solo e sua relação com a mudança 
climática, disponibilidade hídrica, degradação do solo e tópicos da atualidade.

III. OBJETIVOS
Entender a composição do solo (mineral e orgânica, água e ar) e como esta afeta o crescimento das  
plantas; Discutir sobre os tipos, usos e diversos processos que ocorrem no solo em ambientes agrícolas e 
naturais.  Debater sobre as atualidades que envolvem o tema solos. Promover o debate e entendimento de 
como os solos estão relacionados com o tema de pesquisa do aluno.

IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. O solo como componente dos ecossistemas agrícolas e naturais;
2. A formação do solo, sua distribuição na paisagem e as principais classes e distribuição na superfície do  
planeta;
3. Atributos e os processos dinâmicos do solo nos ecossistemas agrícolas e naturais;
4. A pedosfera como uma interface entre biosfera, atmosfera, hidrosfera e litosfera;
5. Adequabilidade do uso da terra;
6. O solo e sua relação com a mudança climática, disponibilidade hídrica, degradação do solo e tópicos  
da atualidade.

V. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA

Aulas expositivas em sala de aula/ a campo e discussão das leituras realizadas e apresentações pelo professor e  
alunos. Toda semana terão materiais para a leitura (artigos científicos/capítulos de livros) com discussão na aula 
seguinte. Todas as atividades serão realizadas de forma presencial.

VI. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
Aulas expositivas e discussão das leituras realizadas e apresentações pelo professor e alunos. As avaliações serão 
um seminário (30% da nota final), uma prova escrita (30% da nota final) e a participação nas discussões em aula  
(40%).
RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 95/CUn/2017, DE 4 DE ABRIL DE 2017:
Art. 50. A frequência é obrigatória e não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária programada, por disciplina ou  
atividade.
Art. 51.  O aproveitamento em disciplinas será dado por notas de 0 (zero) a 10,0 (dez),  considerando-se 7,0 (sete) como nota mínima de  
aprovação.
§ 1º As notas serão dadas com precisão de meio ponto, arredondando-se em duas casas decimais.

VII. CRONOGRAMA

15/04 – Feriado nacional
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22/04 – Aula Inaugural  -  Apresentação da disciplina.  Histórico e importância da área  de estudo. Definição  do 

interesse dos alunos para os trabalhos de pesquisa. O solo ao nosso redor;

29/04 – Formação do solo. O que é o solo?;

06/05 – Classificação do solo;

13/05 – Propriedades físicas do solo;

20/05 – Água no solo. O que é essa água?;

27/05 – As propriedades químicas do solo e sua interação com a qualidade ambiental das plantas e da água;

03/06 – Matéria orgânica e organismos no solo. Qual a importância e a relação com as mudanças climáticas?

10/06 - O solo como fornecedor de nutrientes. É possível fornecer a totalidade de nutrientes para as plantas? Quais  

as alternativas para os altos preços dos fertilizantes?;

17/06 – Manejo do solo em sistemas sustentáveis;

24/06 – Ciclagem de nutrientes em ambientes agrícolas e naturais;

01/07 – Saída a campo – Fazenda Florestal;

08/07 - Erosão do solo e suas consequências ambientais;

15/07 – Seminário individual sobre o solo e seu tema de estudo;

22/07 - Prova.
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IX. APROVAÇÃO

Plano de ensino aprovado pelo Colegiado Delegado do PPGEAN em reunião realizada no dia 
___/___/______.

__________________________
Prof. Djalma Eugênio Schmitt
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