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Etec  “Dr. José Luiz Viana Coutinho” 

Código: 0073 Município: JALES 

Eixo Tecnológico: RECURSOS NATURAIS 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de 
TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO (PERÍODO 
DIURNO) 

Qualificação:   TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA 
Série: TERCEIRA: 
A e B 

Componente Curricular:   PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM AGROPECUÁRIA 

C.H. Semanal: 03 
Professor:  Eng. Agr. MSc. Nilton Aparecido Marques de 
Oliveira 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Ter uma visão crítica, investigativa e prepositiva diante dos problemas ambientais, 
com vistas a construir ações cidadãs.  
Selecionar e classificar informações da área por meio eletrônico.  
Executar projetos na propriedade e empresas agropecuárias.  
Implantar e difundir técnicas e tecnologias de produção agropecuária.  
Utilizar novas tecnologias de produção vegetal e animal, preservando o meio 
ambiente.  
Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as 
atividades peculiares das áreas a serem implantadas.  
Executar projetos na propriedade e empresas agropecuárias.  

 
 Ensino Técnico Integrado ao Médio 

 
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2014 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

Componente Curricular: PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 
AGROPECUÁRIA                                                                                                                                          Série: Terceira A e B 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

 Primeiro Semestre 
Função: Estudo e Planejamento  
 
1. Analisar dados e informações obtidas de 
pesquisas empíricas e bibliográficas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados no âmbito da área 
profissional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Primeiro Semestre 
Função: Estudo e Planejamento  
 
1.1. Identificar demandas e situações-problema no 
âmbito da área profissional.  
1.2. Identificar fontes de pesquisa sobre o objeto 
em estudo.  
1.3. Elaborar instrumentos de pesquisa para 
desenvolvimento de projetos.  
1.4. Constituir amostras para pesquisas técnicas e 
científicas, de forma criteriosa e explicitada.  
1.5. Aplicar instrumentos de pesquisa de campo.  
 
2.1. Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto.  
2.2. Registrar as etapas do trabalho.  
2.3. Organizar os dados obtidos na forma de 
textos, planilhas, gráficos e esquemas.  
 

 
 
 
 
 

 Primeiro Semestre 
Função: Estudo e Planejamento  
 
1. Estudo do cenário da área profissional:  
características do setor:  
o macro e microrregiões  
avanços tecnológicos;  
ciclo de vida do setor;  
demandas e tendências futuras da área 
profissional;  
identificação de lacunas (demandas não 
atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor  
 
2. Identificação e definição de temas para o 
TCC:  
análise das propostas de temas segundo os 
critérios:  
o pertinência;  
o relevância;  
o viabilidade  
 
3. Definição do cronograma de trabalho  
4. Técnicas de pesquisa:  
documentação indireta:  
o pesquisa documental;  
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o pesquisa bibliográfica  
técnicas de fichamento de obras técnicas e 
científicas;  
documentação direta:  
o pesquisa de campo;  
o pesquisa de laboratório;  
o observação;  
o entrevista;  
o questionário  
técnicas de estruturação de instrumentos de 
pesquisa de campo:  
o questionários;  
o entrevistas;  
o formulários etc  
 
5. Problematização  
6. Construção de hipóteses  
7. Objetivos:  
geral e específicos (Para quê? e Para 
quem?)  
8. Justificativa (Por quê?)  
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Segundo Semestre  
Função: Desenvolvimento e 
Gerenciamento de Projetos  
 
1. Planejar as fases de execução de 
projetos com base na natureza e na 
complexidade das atividades.  
 
 
2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o desenvolvimento de 
projetos.  
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os resultados 
obtidos de forma quantitativa e qualitativa.  

  

Segundo Semestre  
Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de 
Projetos  

 
1.1. Consultar catálogos e manuais de fabricantes 
e de fornecedores de serviços técnicos.  
1.2. Comunicar ideias de forma clara e objetiva 
por meio de textos e explanações orais.  
 
2.1. Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  
2.2. Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto.  
2.3. Utilizar de modo racional os recursos 
destinados ao projeto.  
 
3.1. Verificar e acompanhar o desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  
3.2. Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  
3.3. Construir gráficos, planilhas, cronogramas e 
fluxogramas.  
3.4. Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida.  

Segundo Semestre  
Função: Desenvolvimento e 
Gerenciamento de Projetos  
 
1. Referencial teórico:  
pesquisa e compilação de dados;  
produções científicas etc  
2. Construção de conceitos relativos ao 
tema do trabalho:  
definições;  
terminologia;  
simbologia etc  
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos:  
cronograma de atividades;  
fluxograma do processo  
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários  
5. Identificação das fontes de recursos  
6. Elaboração dos dados de pesquisa:  
seleção;  
codificação;  
tabulação  
7. Análise dos dados:  
interpretação;  
explicação;  
especificação  
8. Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas  
9. Sistemas de gerenciamento de projeto  
10. Formatação de trabalhos acadêmicos  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 
AGROPECUÁRIA                                                                                                                                          Série: Terceira A e B 
Habilidade 

 
Bases Tecnológicas  Bases Científicas Procedimentos Didáticos 

Cronograma 
(Dia e Mês) 



 
 

Etec Dr. José Luiz Viana Coutinho 
 

______________________________________________________________________________________ 
 

Centro Paula Souza – Cetec - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2014  

 

1. Estudo do cenário da área 
profissional:  
características do setor:  
o macro e 
microrregiões  
avanços tecnológicos;  
ciclo de vida do setor;  
demandas e tendências 
futuras da área profissional;  
identificação de lacunas 
(demandas não atendidas 
plenamente) e de situações-
problema do setor  

Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
 
Gráficos.  
 
Espaço, lugar, paisagem, 
natureza, cultura e 
técnica. Localização e 
representação. Mapas, 
gráficos, localização 
(latitude e longitude).  
 
A organização da 
sociedade pelo modo de 
produção. As formas do 
espaço no tempo: das 
sociedades indígenas às 
sociedades atuais. As 
formas de sociedade e 
espaço no mundo do 
capitalismo e do 
socialismo.  
 
O progresso das técnicas 
e os problemas 
socioambientais de 
ontem e de hoje. As 
realizações e problemas 
sociais do homem no 
espaço do capitalismo e 
do socialismo.  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

27/01 a 28/02 
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2. Identificação e definição de 
temas para o TCC:  
análise das propostas de 
temas segundo os critérios:  
o pertinência;  
o relevância;  
o viabilidade  

 

Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

 
10/03 a 12/04 
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3. Definição do cronograma de 
trabalho  
4. Técnicas de pesquisa:  
documentação indireta:  
o pesquisa documental;  
o pesquisa 
bibliográfica  
técnicas de fichamento de 
obras técnicas e científicas;  
documentação direta:  
o pesquisa de campo;  
o pesquisa de 
laboratório;  
o observação;  
o entrevista;  
o questionário  
técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de 
campo:  
o questionários;  
o entrevistas;  
o formulários etc  
 

 

Língua e linguagens. 
Variação linguística. 
Elementos da 
comunicação. Relação 
entre a oralidade e a 
escrita. Conotação e 
denotação. Funções da 
linguagem. Figuras de 
linguagem. Tipologia 
Textual. Interlocução.  
 
Procedimentos de leitura; 
Leitura de imagens 
(linguagem não verbal). A 
arte de ler o que não foi 
dito. Ambiguidade. 
Intertextualidade. 
Narração/ Descrição. 
Exposição. Dissertação. 
Argumentação e 
persuasão. Interlocução. 
Articulação textual: 
coesão/ coerência. Texto 
persuasivo. Carta 
persuasiva.  
 
Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
 
Gráficos.  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

 
 

14/04 a 09/05 
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5. Problematização  
6. Construção de hipóteses  
7. Objetivos:  
geral e específicos (Para quê? 
e Para quem?)  
8. Justificativa (Por quê?)  

Procedimentos de leitura; 
Leitura de imagens 
(linguagem não verbal). A 
arte de ler o que não foi 
dito. Ambiguidade. 
Intertextualidade. 
Narração/ Descrição. 
Exposição. Dissertação. 
Argumentação e 
persuasão. Interlocução. 
Articulação textual: 
coesão/ coerência. Texto 
persuasivo. Carta 
persuasiva.  
 
Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

12/05 a 23/05 
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1. Referencial teórico:  
pesquisa e compilação de 
dados;  
produções científicas etc  
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho:  
definições;  
terminologia;  
simbologia etc  
 
3. Definição dos 
procedimentos metodológicos:  
cronograma de atividades;  
fluxograma do processo  

Língua e linguagens. 
Variação linguística. 
Elementos da 
comunicação. Relação 
entre a oralidade e a 
escrita. Conotação e 
denotação. Funções da 
linguagem. Figuras de 
linguagem. Tipologia 
Textual. Interlocução.  
 
Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

26/05 a 11/06 
 

 

4. Dimensionamento dos 
recursos necessários  
5. Identificação das fontes de 
recursos  
 

Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

 
21/07 a 22/08 
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6. Elaboração dos dados de 
pesquisa:  
seleção;  
codificação;  
tabulação  
7. Análise dos dados:  
interpretação;  
explicação;  
especificação  
 

Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
Gráficos.  
Análise de dados  
Contagem. Análise 
combinatória  
Análise combinatória  
Estatística: probabilidade.  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

25/08 a 26/09 
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8. Técnicas para elaboração 
de relatórios, gráficos, 
histogramas  

 

Língua e linguagens. 
Variação linguística. 
Elementos da 
comunicação. Relação 
entre a oralidade e a 
escrita. Conotação e 
denotação. Funções da 
linguagem. Figuras de 
linguagem. Tipologia 
Textual. Interlocução.  
Fonética. Ortografia. 
Estrutura e formação de 
palavras. Classe de 
palavras. Sintaxe. 
Período simples e 
composto. Regência 
verbal. Regência 
nominal. Pontuação. 
Revisão gramatical.  
Gráficos.  
Princípios de 
terminologia aplicados 
à área de Agropecuária:  

o glossário com nomes e 
origens, apresentação de 
trabalhos e pesquisas, 
orientações e normas 
linguísticas para a 
elaboração do TCC.  
Elaboração de 
relatórios.  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

29/09 a 17/10 
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9. Sistemas de gerenciamento 
de projeto  

 

Ciência e valores, o 
método científico, a 
investigação científica.  
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

20/10 a 31/10 
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10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

Língua e linguagens. 
Variação linguística. 
Elementos da 
comunicação. Relação 
entre a oralidade e a 
escrita. Conotação e 
denotação. Funções da 
linguagem. Figuras de 
linguagem. Tipologia 
Textual. Interlocução.  
 
Fonética. Ortografia. 
Estrutura e formação de 
palavras. Classe de 
palavras. Sintaxe. 
Período simples e 
composto. Regência 
verbal. Regência 
nominal. Pontuação. 
Revisão gramatical.  
 
Princípios de 
terminologia aplicados 
à área de Agropecuária:  

o glossário com nomes e 
origens, apresentação de 
trabalhos e pesquisas, 
orientações e normas 
linguísticas para a 
elaboração do TCC.  

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e 
práticas; trabalhos em grupos, teóricos e 
práticos através do projeto de produção 
das diversas áreas existentes na Etec, e 
envolvidas no Projeto Assistec, bem como 
em propriedades agropecuárias da região; 
pesquisa extraclasse; visitas técnicas, 
utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros, e apresentação de seminários. 

03/11 a 11/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular:    PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 
AGROPECUÁRIA                                                                                                                                          Série: Terceira A e B 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio Instrumentos de Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

 

Descrever com precisão (oral 
e/ou escrita) como realizar 
uma pesquisa, bem como 
realizar a elaboração de um 
TCC  
 
 
executar práticas agrícolas 
utilizando conceitos de 
mecanização e manejo do 
solo, que permitam o manejo 
adequado solo e a otimização 
de máquinas e implementos 
agrícolas, priorizando técnicas 
que tenham menor custo e ao 
mesmo tempo uma melhor 
conservação do solo. 
Descrever com precisão, oral 
e escrita a manutenção 
básica de máquinas e 
implementos agrícolas, e 
planejar e dimensionar o seus 
usos para as atividades 
agrícolas dentro das normas 
de segurança para o trabalho. 

- Avaliação escrita e/ou oral. 
- Trabalhos de pesquisa em 
grupo. 
- Participação nas aulas 
teóricas e/ou práticas. 
- Projetos de produção da Etec. 
- Participação no Projeto 
AssisTec 
- Relatório escrito de visitas 
técnicas. 
-Atender às normas técnicas da 
escola para a redação e/ou 
apresentação de seminários. 
- Atender às solicitações do 
professor e/ou de seus pares 
cumprindo os prazos 
estipulados. 
- Pontualidade, estética, 
conteúdo, critérios e normas 
bibliográficas. 

Conhecimento, precisão. 
Relacionamento de ideias. 
Liderança. 
Clareza, objetividade e 
organização. 
Cooperação entre os 
integrantes do grupo. 
Pertinência e correlação das 
informações. 
Criticidade, precisão e 
clareza. 
Organização e objetividade. 
 

Descrição correta e precisa 
dos conhecimentos da 
competência desenvolvida, 
demonstrando o domínio e 
desempenho da mesma. 
Efetivo cumprimento dos 
critérios acordados. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer 
os critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

X 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

 
Prova com Testes 
Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

X 
Prova Oral 

 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  X 30%  90%  X 30%  90% 

 X 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

. REGRAS BÁSICAS PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS. 

Documento Biblioteca ETEC Jales, 2013. 

Estrutura e apresentação de monografias, dissertações e teses: MDT / Universidade 
Federal de Santa Maria, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, Biblioteca Central, 
Editora da UFSM. – 7 ed. rev. e atual. – Santa Maria : Editora UFSM, 2010. 72 p. : il. ; 21 
x 29,7 cm. 
 
Manual de defesa de monografia dos cursos de especialização na modalidade a 
distância. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
SANTA CATARINA. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. Florianópolis, 
2012. 
 
Sites: 

A) www.embrapa.br/ 

http://cpamt.sede.embrapa.br/ 
http://www.ctaa.embrapa.br/ 
http://www.cnpma.embrapa.br/ 
http://www.cppse.embrapa.br/ 
. 
B) www.unesp.br 
C) www.usp.br 
D) www.iz.sp.gov.br/ 
 
E) APTA 
http://www.iac.sp.gov.br/Bragantia/Index.asp 
 http://www.iea.sp.gov.br/out/iea.php 
http://www.iea.sp.gov.br/out/analises.php 
 http://www.ital.sp.gov.br/bj/html/bj.htm 
http://www.iz.sp.gov.br/bias.php 
http://www.biologico.sp.gov.br/biologico/ 
http://www.biologico.sp.gov.br/paginas/paginas.htm 
http://www.pesca.sp.gov.br/publicacoes.php 
http://www.dge.sp.gov.br/documentos.asp 
 
www.cepea.esalq.usp.br/ 
 
www.feis.unesp.br/ 
www.fca.unesp.br/ 
www.fcav.unesp.br 
http://www.usp.br/fzea/ 
www.ceagesp.gov.br/ 
http://www.unicadata.com.br/ 
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www.holambra.com.br/ 
www.veiling.com.br/ 
www.fundacaochapadao.com.br 
http://www.fundacaomt.com.br/ 
http://www.cca.ufscar.br/ 
http://www.ibd.com.br 
http://aao.org.br 
www.hortaearte.com.br/ 
http://www.aboaterra.com.br/ 
http://www.milkpoint.com.br/ 
http://www.beefpoint.com.br/ 
 
 
VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
      As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. 
      A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem. 
      A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado 
e vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será realizado 
paralela e concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às aulas 
 
 

VIII– Identificação: 

Nome do professor: Eng. Agr. MSc. Nilton Aparecido Marques de Oliveira 
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