
CURSO SUPERIOR DE 

TECNOLOGIA EM CAFEICULTURA



Primeiro período

Química geral e analítica

Educação, Sociedade e Gestão Ambiental

Matemática aplicada

Citologia, Anatomia e sistemática vegetal

Introdução à Cafeicultura

Química Orgânica

Informática Básica

TCA 01



Segundo período

Estatística Básica

Bioquímica

Pedologia 

Metodologia científica

Agroclimatologia

Desenho técnico

Morfologia e Fisiologia do Cafeeiro

TCA 02



Terceiro período

Português Instrumental

Conservação do solo

Fertilidade do solo

Mecanização na Cultura do Cafeeiro

Experimentação agrícola

Genética e Melhoramento do Cafeeiro

Produção de Sementes e Mudas de Cafeeiro

TCA 03



Quarto período

Irrigação do cafeeiro

Nutrição mineral do Cafeeiro

Manejo de plantas invasoras

Segurança do Trabalho Rural

Associativismo na Atividade Cafeeira

Implantação, Condução e Poda da Lavoura 
Cafeeira

Aplicações do Geoprocessamento e Sensoriamento 
Remoto na Cafeicultura

TCA 04



Quinto período

Orientação à Pesquisa

Construções em cafeicultura

Sociologia e extensão rural

Gestão na atividade cafeeira

Colheita e Pós-colheita do Café

Entomologia e Manejo de Pragas do Cafeeiro

Fitopatologia e Manejo de Doenças do Cafeeiro

TCA 05



Sexto período

Classificação e qualidade do café

Cafeicultura Sustentável e Certificação

Projeto Integrador

Projetos em Cafeicultura e Empreendedorismo

Defensivos Agrícolas e Receituário Agronômico

Comercialização e Marketing no Agronegócio do 
Café

Industrialização e Desenvolvimento de Produtos a 
Base de Café

TCA 06



Carga horária total do 

curso

COMPETÊNCIAS CARGA HORÁRIA

Disciplinas formativas 2.181h 40min

Estágio Supervisionado 200h

TCC 100h

Atividade complementar 220h

TOTAL 2.701h 40min



Estágio supervisionado (200 horas)

 realizado em empresas, instituições e propriedades rurais.

 Unidades que tenham condições de proporcionar experiência prática

na linha de formação;

 O Estágio, poderá assumir a forma de atividades de extensão, medidas

de participação do aluno em empreendimentos ou projetos de

interesse social.

 termo de compromisso celebrado entre o aluno e a parte

concedente, com interveniência obrigatória da instituição de ensino.

 O estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza e o

estagiário poderá receber bolsa, ou outra forma de contra-prestação

que venha a ser acordada, ressalvado o que dispuser a legislação

previdenciária, devendo o aluno, em qualquer hipótese, estar

segurado contra acidentes pessoais.



Estágio supervisionado
 O Campus poderá oferecer vagas para estágio, a seus 

alunos e/ou alunos de estabelecimentos congêneres.

 O estágio curricular supervisionado só será aprovado, após 

o recebimento de todos os documentos exigidos pelo Setor 

de Integração Comunidade Escola (SIEC) ligado a 
Coordenadoria Geral de Extensão. 

 A não conclusão do estágio curricular obrigatório implicará 

na suspensão da emissão do diploma, bem como da 

Colação de Grau.



Atividades complementares

 Complementam o conteúdo oferecido pelas

disciplinas curriculares, bem como temas

transversais, tais como sustentabilidade,

diversidade, direitos humanos entre outros.

 Tais atividades deverão proporcionar ao discente

enriquecimento curricular, científico e cultural

contribuindo, assim, para sua formação profissional

e pessoal, sendo indispensáveis à sua formação.



Atividades complementares

 Todas as atividades deverão ser registradas

e comprovadas junto à Coordenadoria do

Curso quando da solicitação de

revalidação da carga horária, incluindo

atividades não listadas abaixo.



Atividades complementares
Categoria Carga Horária Integralizada Comprovação

ATIVIDADES DE PESQUISA

1. Participação em projetos e grupos de
pesquisa

Integral Certificado / Declaração

ATIVIDADES DE EXTENSÃO

1. Participação em projetos e cursos de
extensão. Integral Certificado / Declaração

ATIVIDADES DE APERFEIÇOAMENTO E ENRIQUECIMENTO CULTURAL

1- Participação em atividades culturais:
filme, teatro, apresentações artísticas, feiras,
exposições, festivais e competições
esportivas.

5 horas por  atividade ou 
integral desde que 

especificado no 
certificado

Relatório e comprovante 
de participação

2. Visitas técnicas: patrimônio cultural,
patrimônios tombados, cidades históricas,
monumentos, museus, memoriais, parques
temáticos, SESI, SESC, SENAI, ONGs, APAE e
entidades afins, laboratórios e clubes.

5 horas por visita técnica 
ou integral desde que 

especificado no 
certificado

Relatório e comprovante 
de participação

3. Realização de cursos de língua estrangeira
e informática.

Integral Certificado / Declaração

4. Participação como ouvinte em congressos,
seminários, simpósios, palestras técnicas,
participação em feiras e demais eventos
relacionados ao Curso Superior de Tecnologia
em Cafeicultura

Integral Certificado / Declaração

5. Cumprimento de disciplinas optativas 32 horas por disciplina Certificado / Declaração

ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA E PUBLICAÇÕES

1. Publicação de artigo científico em revistas
indexadas.

40 horas por publicação Artigo publicado

2. Publicação de resumos em anais. 20 horas por publicação Resumo publicado



Atividades complementares

ATIVIDADES DE VIVÊNCIA PROFISSIONAL COMPLEMENTAR

1. Monitoria de disciplinas. Integral 
Certificado / 
Declaração

2. Estágio renumerado não
obrigatório Integral

Certificado / 
Declaração

3. Organização de eventos
acadêmicos e festivais. Integral

Certificado / 
Declaração

4. Representação discente em

conselhos e Entidades

estudantis, órgãos de classe e
conselhos representativos. Integral

Certificado / 
Declaração



TCC
Trabalho de conclusão de curso



Avaliação da aprendizagem

 Frequência – 75% 

 Rendimento – maior ou igual a 6,0

CONDIÇÃO SITUAÇÃO FINAL

(ND ≥ 6,0 ou MF ≥ 6,0) e FD ≥ 75% APROVADO

4,0 ≤ ND < 6,0 e FD ≥ 75% EXAME FINAL

ND < 4,0 ou MF < 6,0 ou FD < 75 REPROVADO



Rendimento Escolar e 

promoção



Dependência 

 direito a cursar disciplinas nas quais tenha sido reprovado

 DEPENDÊNCIA REGULAR

 DEPENDÊNCIA INTERATIVA

 Não pode ter sido reprovado por falta;

 Pode cumprir até 02 por semestre

 40% da nota em avaliação presencial



Sucesso escolar

 ORGANIZAÇÃO

 ESTUDO

 FREQUÊNCIA

 RESPONSABILIDADE

 CONHECIMENTO DOS DIREITOS

 CONHECIMENTO DOS DEVERES

 CUMPRIMENTO DE PRAZOS

 COMUNICAÇÃO

 APROVEITAMENTO DE OPORTUNIDADES




