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Objetivo 

 
Introdução aos aspectos básicos de planejamento e gerenciamento de propriedades 

agrícolas, com ênfase na montagem de sistemas mecanizados agrícolas, da seleção ao 

controle de aplicação. 

Ao longo do curso serão realizadas diversas atividades e discussão sobre os diversos 

aspectos relacionados à mecanização agrícola como componente estratégico nos sistemas de 

produção. Os alunos serão estimulados a desenvolver habilidades para trabalho em grupo e 

análise crítica. Para tal deverá ser desenvolvido e entregue um projeto embasado em 

condições reais de produção. 

 

Programa 
 

Data Aula Tema Entregas 

04/08/2016 1 Apresentação 
 

11/08/2016 2 Planejamento de sistemas mecanizados 
 

18/08/2016 3 Gerenciamento de sistemas mecanizados Grupos e temas dos projetos 

25/08/2016 4 Atividade extra classe – Ex. Plan. e Gerenciamento 
 

01/09/2016 5 Atividade extra classe - Síntese 1 - Gestão de Projetos 
 

08/09/2016 6 SMA cultivo de grãos e biomassa Exercício Planejamento (E1) 

15/09/2016 7 Discussão em sala Síntese e apresentação 1 (S1) 

22/09/2016 8 Atividade extra classe - Síntese 2 - Artigos 
 

29/09/2016 9 Discussão em sala Síntese e apresentação 2 (S2) 

06/10/2016 10 Atividade extra classe - Síntese 3 - Artigos 
 

13/10/2016 11 Discussão em sala Síntese e apresentação 3 (S3) 

20/10/2016 12 Atividade extra classe - Relatório parcial 
 

27/10/2016 13 Critérios para seleção de tratores Relatório parcial (RP) 

03/11/2016 14 Discussão relatório parcial 
 

10/11/2016 15 Critérios para seleção de máquinas e implementos 
 

17/11/2016 16 Atividade extra classe - Fechamento Relatório Final 
 

24/11/2016 17 Atividade extra classe - Fechamento Relatório Final 
 

01/12/2016 18 Entrega e apresentação do trabalho final Relatório e Apresentação (RF), (A) 

08/12/2016 Feriado 
  

 

 
 
 
 
 



 
 

NORMAS DA DISCIPLINA 
LEB0566- Máquinas e Implementos Agrícolas 

2º Semestre de 2016 
 

 É obrigatório o comparecimento do aluno às aulas e a todas as atividades escolares (art. 82, 
Regimento Geral- RG);  

 As notas variarão de zero a dez, podendo ser aproximadas até a primeira casa decimal (art. 
83, RG);  

 Será aprovado, com direito aos créditos correspondentes, o aluno que obtiver nota final 
igual ou superior a cinco (5,0) e tenha, no mínimo, setenta por cento (70%) de 
frequência na disciplina (art. 84, RG); 

 A verificação da presença será realizada por meio de lista e/ou chamada oral e/ou outro 
método, a critério do professor. Não existe abono de faltas. 

 

AVALIAÇÃO 

Exercícios e sínteses de textos deverão ser entregues. Ao término do curso os alunos devem 
entregar o relatório do projeto a ser desenvolvido ao longo do semestre. A média final será 
calculada conforme segue: 
 

[E1*(1) + S1*(1) + S2*(1) + S3*(1) + RP*(3) + RF*(6) + A*(2)] / 15 
 
 
Em que:  
 
E1 – Exercício; S1, S2, S3 – Sínteses de artigos; RP – Relatório parcial; RF – Relatório Final; A 
– Apresentação final 
 
 
 

---------------------------------------------------------------------- 
Os casos não previstos serão avaliados com base na legislação vigente da 
Universidade de São Paulo - USP. 
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