
PPG CIÊNCIAS AMBIENTAIS – TÓPICOS ESPECIAIS
Disciplina:  TÓPICOS  ESPECIAIS  EM  CIÊNCIAS  AMBIENTAIS  –
BIOINSUMOS  E  REMINERALIZADORES:  MODELO  AGROAMBIENTAL
SUSTENTÁVEL
Professora: Eliana Paula Fernandes Brasil 
Período: quarta-feira das 10 h às 12 h
Modalidade das aulas: híbrida (online pelo google meet e presencial)
Créditos: 02
Carga Horária: 32h 

A disciplina tem como objetivos destacar o Programa Nacional de Bioinsumos
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e o Programa Estadual
de  Bioinsumos  da  Secretaria  de  Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  do
Estado  de  Goiás  e  as  principais  pesquisas  e  legislações  específicas  de
remineralizadores no Brasil. O bioinsumo é uma classe de produtos que podem
ser  derivados  de  uma  diversidade  de  substâncias  presentes  em  extratos
vegetais  e  de  agentes  biológicos,  com  aplicabilidade  em  sistemas
agroflorestais,  agricultura e pecuária.  Os remineralizadores são materiais de
origem minera , que sofreram redução por processo mecânico e que aplicado
aos solos promova efeitos positivos nos atributos físico-químicos e biológicos,
como  fonte  de  nutrição  para  as  plantas.  O  interesse  pelos  bioinsumos  e
remineralizadores tem se tornado cada vez maior e deve garantir ao Brasil a
liderança mundial no setor. 

Ementa
Aspectos conceituais de bioinsumos e remineralizadores;
Programa Nacional de Bioinsumos: diretrizes, biodiversidade e mercado;
Programa  Estadual  de  Bionsumos  da  Secretaria  do  Estado  de  Goiás:
conceitos,  diretrizes  estratégicas,  objetivos,  ações  previstas  e  fontes  de
recursos;
Pesquisas científicas atuais de bioinsumos;
Legislação específica e atualizada para Remineralizadores;
Remineralizadores: aspectos conceituais, classificação de rochas, importância
dos remineralizadores para a fertilidade e biologia do solo, especificações e
garantias  para  remineralizadores  e  pesquisas  científicas  e  eficiência
agronômica de remineralizadores;
Principais  mineradoras  do  Estado  de  Goiás  que  tem  remineralizadores
registrados no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



Vagas: 20 discentes, sendo 10 de discentes vinculados ao Programa de Pós-
Graduação Ciências Ambientais, 5 discentes de outros Programas  de Pós 
Graduação e 5 discentes de categoria especial (sem vínculo regular ao 
Programa de Pós-Graduação.

Metodologia
- Aulas expositivas (presenciais) e aulas síncronas (pelo google meet) de forma
intercaladas entre as semanas até o final do semestre;

Avaliação
Pesquisa a ser realizada pelos discentes de fundamentação teórica atualizada
nas  temáticas:  bioinsumos e  remineralizadores,  com o  objetivo  de  elaborar
capo
Capítulos de livros, nota de 0,0 a 10,0, Nota N1;
Estudo dirigido (questões objetivas e subjetivas) que deverão ser respondidas
pelos discentes, nota de 0,0 a 10,0, Nota N2.
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CRONOGRAMA  

Período Descrição Horário
Semana 1 Aspectos  conceituais  de  bioinsumos  e

remineralizadores
10 h às

12 h

Semana 2 Estudo Dirigido 10 h às
12 h

Semana 3 Programa  Nacional  de  Bioinsumos:  diretrizes,
biodiversidade e mercado

10 h às
12 h

Semana 4 Estudo Dirigido 10 h às
12 h

Semana 5 Programa Estadual  de Bionsumos da Secretaria
do  Estado  de  Goiás:  conceitos,  diretrizes
estratégicas,  objetivos,  ações  previstas  e  fontes
de recursos

10 h às
12 h

Semana 6 Estudo Dirigido 10 h às
12 h

Semana 7 Pesquisas científicas atuais de bioinsumos 10 h às
12 h

Semana 8 Estudo Dirigido 10 h às
12 h

Semana 9 Legislação  específica  e  atualizada  para
Remineralizadores

10 h às
12 h

Semana 10 Estudo Dirigido 10 h às
12 h

Semana 11 Remineralizadores:  aspectos  conceituais,
classificação  de  rochas,  importância  dos
remineralizadores para a fertilidade e biologia do
solo

10 h às
12 h

Semana 12 Estudo Dirigido 10 h às
12 h

Semana 13 Especificações e garantias para remineralizadores
e pesquisas científicas e eficiência agronômica de
remineralizadores

10 h às
12 h

Semana 14 Seminário técnico: palestrante convidado (a) para
exposição de principais pesquisas em bioinsumos

10 h às
12 h

Semana 15 Seminário  técnico:  palestrante  convidado  para
exposição  de  principais  pesquisas  em

10 h às
12 h



remineralizadores

Semana 16 AVALIAÇÃO FINAL 10 h às
12 h


