
 
 

PLANO DE ENSINO 
     

Nome da Disciplina: Manejo e controle de doenças 
Coordenador: Murillo Lobo Junior 
Carga horária: 64 horas             Teórica: 40 horas             Prática: 24 horas 
Créditos: 4 
Periodicidade: anual 
Semestre de Oferta: 1º Semestre 
Pré-Requisitos/Co-Requisitos/Equivalências: não há 

Ementa: Fornecer base teórica e demonstrar por meio de aulas práticas os principais 
métodos contemporâneos utilizados para manejo e controle de doenças, com ênfase 
em culturas anuais representativas da agricultura no Cerrado. Compõe a disciplina 
métodos de diagnóstico; quantificação de doenças; estudos de caso de doenças com 
ênfase em culturas anuais; princípios de epidemiologia e métodos para avaliação de 
doenças. 
 

Objetivo: Proporcionar aos discentes conhecimentos teóricos e práticos sobre as 
principais práticas de manejo de doenças, enfatizando resistência genética, controle 
químico e biológico e práticas culturais, para aplicação em ambiente de agricultura 
empresarial e familiar, visando o manejo de doença causadas por fungos, bactérias, 
vírus e nematoides. Além disso, a disciplina propõe fornecer subsídios que envolvam 
diagnóstico e quantificação de doenças, evolução espaço-temporal de doenças, como 
compreensão da influência de variáveis bióticas e abióticas sobre os patossistemas, 
fornecendo subsídios para o correto diagnóstico, monitoramento e tomada de 
decisões. 

 

Processo Didático:  

Aulas teóricas expositivas e debatidas; 

Aulas práticas presenciais 

Treinamentos, resoluções de problemas e questionários 

Dinâmicas e seminários 

Discussões de artigos 
 



 
 

Recursos de Ensino 

Aulas Presenciais 
Quadro negro/branco e giz/pincel atômico; 
Projetor multimídia e notebook; 
Laboratório de Microbiologia Agrícola da Embrapa Arroz e Feijão 
Laboratório de Fitopatologia da UFG 
Casa de Vegetação para aulas práticas na Embrapa 
Campos experimentais da Embrapa Arroz e Feijão e áreas comerciais no entorno de 
Goiânia, para aulas práticas. 

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

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

 

Procedimentos para Avaliação 

 Quando possível aulas práticas presenciais 

MF = (ATP*0,50) + (NQ*0,20) + (NS*0,30) 

Onde:  

ATP - Avaliações Teórico-práticas; 

NQ - Questionários individuais, impressos (quando aulas presenciais) ou online 
(quando aulas por web conferência); 

NS – Nota de Seminários. 
 

 Quando não é possível aulas práticas presenciais, a forma de avaliação é 
a mesma acima. 

 
 



 
 

 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: Patossistemas das principais culturas agrícolas no Cerrado, 
tais como soja, feijão comum, milho, algodão e arroz e seu manejo, nos quais são 
discutidos especialmente os pontos indicados a seguir. 

1. Panorama geral e métodos culturais de manejo de doenças de plantas 

2. Controle cultural de doenças 

3. Controle químico de doenças 

4. Resistência de fungos a fungicidas 

5. Controle biológico de doenças 

6. Solos supressivos  

7. Patologia e tratamento de sementes 

8. Doenças de culturas anuais e perenes 

9. Resistência de plantas a doenças 

10. Manejo de doenças causadas por vetores 

11. Novas tecnologias para apoio ao manejo de doenças 

A distribuição de aulas ao longo do semestre será definida conforme a disponibilidade 
de culturas no campo e casos de estudo de interesse. 
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Bibliografia Complementar: 

APS Education Center, disponível em 
https://www.apsnet.org/edcenter/Pages/default.aspx 

Artigos publicados nos jornais Phytopathology, Plant Disease, Tropical Plant 
Pathology, Plant Pathology e Crop Protection, em especial. 

 

 


