
 
 

PLANO DE ENSINO 
     

Nome da Disciplina: Microganismos Promotores de Crescimento de Plantas 

Coordenador: Enderson Petrônio de Brito Ferreira 
Carga horária: 64 horas                Teórica: 32 horas               Prática: 32 horas                        
Créditos: 4 
Periodicidade: Bianual 
Semestre de Oferta: 1° Semestre 
Pré-Requisitos/Co-Requisitos/Equivalências: Não há 

 Ementa 
 
Conceitos gerais sobre microrganismos promotores de crescimento de plantas. 
Importância econômica dos microrganismos promotores de crescimento de plantas. 
Características dos principais gêneros de microrganismos promotores de crescimento 
de plantas. Obtenção, caracterização e uso de microrganismos promotores de 
crescimento de plantas. 

 Objetivo 

Tornar os acadêmicos aptos a aplicar os conhecimentos básicos sobre 
microrganismos promotores de crescimento de plantas, sobretudo nos aspectos dos 
diferentes mecanismos de promoção de crescimento e suas interações, fornecendo 
subsídios para a correta aplicação de insumos biológicos nas lavouras produtoras de 
grãos, bem como, conhecer os métodos de avaliação e monitoramento do efeito 
desses microrganismos. 

 

 Processo Didático 
 

 Aulas Teóricas expositivas e debatidas; 

 Aulas Práticas (Não se aplica para aulas remotas/web conferências); 

 Resoluções de Problemas e Questionários 

 Dinâmicas e Seminários 

 Discussões de Artigos 

 Elaboração e Redação de Artigos Científicos por meio de Experimentos 

Científicos (Não se aplica para aulas remotas/web conferências). 

 Recursos de Ensino 

 Aulas Presenciais 



 
 

o Quadro negro e giz; 
o Projetor Multimídia e notebook; 
o Laboratório de Microbiologia Agrícola da Embrapa Arroz e Feijão 
o Casa de Vegetação (Condução de Experimentos) 
o Área Experimental (Sequeiro e Irrigado) – Aulas Práticas 

 Aulas Remotas 
o Plataforma de Webconferência - WebConf – RNP; 
o Plataforma Moodle; 
o Plataforma SIGAA; 
o G Suite for Education com os seguintes aplicativos: 

 Gmail 
 Google Meet 
 Google Drive 
 Google Formulários 
 Google Sala de Aula 
 Google Jamboard 

 

Mais informações disponíveis no link: https://ufgemcasa.ufg.br/p/33095-ferramentas-e-
tutoriais 
 

 Procedimentos para Avaliação 

 Quanto possível aulas práticas presenciais 

MF = (ATP*0,40) + (AC*0,30) + (NQ*0,10) + (NS*0,20) 
Onde:  
NQ - Questionários individuais, impressos (quando aulas presenciais) ou online 
(quando aulas por web conferência); 
NS – Nota de Seminários; 
ATP - Avaliações Teórico-práticas 
AC - Artigo Científico elaborado a partir da condução de estudos práticos, quando 
possível, em condições de casa de vegetação. 
 

 Quanto não é possível aulas práticas presenciais 

MF = (ATP*0,50) + (NQ*0,20) + (NS*0,30) 
Onde:  
NQ - Questionários individuais, impressos (quando aulas presenciais) ou online 
(quando aulas por web conferência); 
NS – Nota de Seminários; 

https://ufgemcasa.ufg.br/p/33095-ferramentas-e-tutoriais
https://ufgemcasa.ufg.br/p/33095-ferramentas-e-tutoriais


 
 

ATP - Avaliações Teórico-práticas 
 

 Informações Importantes 

o A presença será exigida, atentando-se para o limite mínimo de 85%; 
regulamentada pela Resolução CEPEC 1461,  

o Conceitos e seus respectivos intervalos considerados:  
 A: 9,0 – 10,0;  
 B: 7,5 – 8,9;  
 C: 6,0 – 7,4;  
 D: 5,9 – 0,0 (Reprovado); 

 

 Programa da Disciplina 

                      Conteúdo Programático Nº de Horas 

1 Apresentação da disciplina 4 

2 
Importância dos microrganismos promotores de crescimento 
de plantas 

2 

3 
Grupos de microrganismos promotores de crescimento de 
plantas 

2 

4 
Mecanismos relacionados à promoção de crescimento de 
plantas 

2 

5 
Continuação (Mecanismos relacionados à promoção de 
crescimento de plantas) 

2 

6 
Isolamento e caracterização morfofisiológica de 
microrganismos endofíticos promotores de crescimento  

2 

7 
Continuação (Isolamento e caracterização morfofisiológica de 
microrganismos endofíticos promotores de crescimento) 

2 

8 
Isolamento e caracterização morfofisiológica de 
microrganismos fixadores de N 

2 

9 
Continuação (Isolamento e caracterização morfofisiológica de 
microrganismos fixadores de N) 

2 

10 
Caracterização genotípica de microrganismos promotores de 
crescimento 

2 

11 
Continuação (Caracterização genotípica de microrganismos 
promotores de crescimento) 

2 

12 
Avaliação agronômica e registro para uso comercial de 
microrganismos promotores de crescimento 

2 

13 
Cenário atual e futuro do uso de microrganismos promotores 
de crescimento 

2 

14 Avaliação (Seminários-S1) 4 



 
 

15 
Aula prática - Microrganismos promotores de crescimento na 
cultura do feijão 

4 

16 
Aula prática - Microrganismos promotores de crescimento na 
cultura do arroz 

4 

17 
Aula prática - Microrganismos promotores de crescimento na 
cultura da soja 

4 

18 
Aula prática - Microrganismos promotores de crescimento na 
cultura do milho 

4 

19 
Aula prática - Microrganismos promotores de crescimento na 
cultura do sorgo 

4 

20 
Aula prática - Microrganismos promotores de crescimento na 
cultura do algodão 

4 

21 Avaliação (Seminários-S2) 4 

22 Prova Final 4 
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