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1. Produção Vegetal 

 - Prof.ª Dr.ª Maiara Ávila 

 - Prof.ª Dr.ª Liane Demosthenes 

 - Prof.º Dr. Fábio Ferreira 

2. Entomologia e Acarologia 

Agrícola 

 - Prof.º Dr. Geraldo Vasconcelos 

3. Relação Água-solo-planta-

atmosfera 

 - Prof.º Dr. Aristóteles Teixeira Filho 

4. Sensoriamento Remoto Apli-

cado ao Ambiente 

 - Prof.º Christiano Arraes 

Linhas de Pesquisa 

Milho  

Fei ão  

Mandioca 



Como funciona o curso de 
agronomia no ICET? 

Quais são as atribuições 
 do agrônomo? O que é a agronomia? 

 A Agronomia é um conjunto de ciências e 

técnicas que são utilizadas pelo homem, com o 

objetivo de melhorar a qualidade e aperfeiçoar 

a produtividade de lavouras, produtos agroin-

dustriais em geral e, até mesmo, de rebanhos. 

 Este curso forma profissionais habilitados 

para as seguintes atividades: engenharia rural; 

construções para fins rurais e suas instalações 

complementares; irrigação e drenagem para 

fins agrícolas; fitotecnia e zootecnia; melhora-

mento animal e vegetal; recursos naturais re-

nováveis; ecologia, agrometeorologia; defesa 

sanitária; química agrícola; alimentos; tecnolo-

gia de transformação (açúcar, amidos, óleos, 

laticínios, vinhos e destilados); beneficiamento 

e conservação dos produtos animais e vege-

tais; zimotecnia; agropecuária; edafologia; fer-

tilizantes e corretivos; processo de cultura e de 

utilização de solo; microbiologia agrícola; bio-

metria; parques e jardins; mecanização na agri-

cultura; implementos agrícolas; nutrição ani-

mal; agrostologia; bromatologia e rações; eco-

nomia rural e crédito rural; seus serviços afins 

e correlatos  

 

 O agrônomo é o profissional que desem-

penha atividades em diversas áreas, sendo ca-

paz de projetar, coordenar, analisar, fiscalizar, 

assessorar, supervisionar e especificar técnica 

e economicamente projetos agroindustriais e 

do agronegócio, aplicando padrões, medidas e 

controle de qualidade; Realizar vistorias, perí-

cias, avaliações, laudos e pareceres técnicos, 

atitudes e responsabilidade técnica e social, 

respeitando a fauna e a flora e promovendo a 

conservação e/ou recuperação da qualidade 

do solo, do ar e da água.  

 Assim, este profissional é capaz de orien-

tar e estimular o desenvolvimento da cadeia 

produtiva do setor, por meio da assistência 

técnica permanente, valorizado os aspectos 

éticos, estéticos e humanos. 

 O curso de Agronomia do ICET/UFAM  é 

permanente e presencial, com objetivo de for-

mar recurso humano qualificado para atuar no 

setor agrícola. 

 O curso de Agronomia forma Bacharéis 

em Agronomia. O ingresso no curso de Agro-

nomia/ICET ocorre por meio dos processos se-

letivos, como ENEM, PSC e MACRO VERÃO. 

 A grade curricular mescla disciplinas téc-

nicas e científicas. Os dois primeiros anos tra-

zem matérias das áreas de Ciências Biológicas 

e Exatas, como biologia, bioquímica e cálculo. 

Nos três anos seguintes, são cursadas as disci-

plinas profissionalizantes, ministradas em sub-

áreas como ciência do solo ou agricultura, en-

tre outras. Mas há, também, aulas de gestão e 

administração. 

 Há diversas aulas, de cunho prático, que 

envolvem visitas a campo e laboratório. O cur-

so completo dura em média 5 anos, ou 10 se-

mestres, o curso funciona no período diurno 

(manhã e tarde). O estágio é obrigatório, assim 

como o trabalho de conclusão de curso. 


