
PLANO DE ENSINO 2015 

 

 

I- JUSTIFICATIVA 

Segundo dados a EPAGRI (2014), em 2013 a piscicultura de agua doce de Santa Catarina 
produziu  36.800,8 toneladas, sendo que a região do Alto Vale do Itajaí participou com 13,6% 
deste total, representado pelas espécies tilápia (70 a 75%), carpa comum (10 a 15%), carpa 
prateada (7%), carpa cabeça grande (6%) e outros (2%); esta região abriga 2.917 piscicultores, 
4.280 viveiros, distribuídos em 1.778 hectares de lâmina de agua. O modelo de produção 
utilizado na região é denominado modelo MAVIPI (Modelo Alto Vale do Itajaí de Piscicultura 
Integrada), que possui como premissas a lucratividade do piscicultor e os ganhos ambientais 
para sociedade. Atualmente, mais de 2.000 piscicultores (amadores e profissionais) estão sem 
suporte de apoio técnico de órgão público, tornando a atividade de formação profissional dos 
acadêmicos do curso de agronomia de importância fundamental. 
 

II – EMENTA 

Introdução à piscicultura, ecossistemas aquáticos; características químicas e físicas da água, 
anatomia e fisiologia de peixes, espécies de peixes próprias para o cultivo, construção de 
tanques para a piscicultura, adubação e calagem de tanques, alimentação e nutrição de peixes. 

III- OBJETIVO GERAL 

Promover o conhecimento e proporcionar a formação básica aos acadêmicos interessados nas 
áreas de pesquisa e produção de peixes de agua doce. 
 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Reconhecer a situação atual da aquicultura no Mundo, no Brasil, em Santa Catarina e na 
Região do Alto Vale do Itajaí; 
Diferenciar e interpretar os parâmetros físicos químicos da água no ambiente de criação de 
peixes; 
Reconhecer e compreender a biologia dos peixes utilizados na atividade de piscicultura; 
Dimensionar e planejar estruturas de produção em piscicultura; 
Reconhecer os sistemas e estratégias de criação; 
Coordenar a preparação e manutenção da qualidade de água em viveiros de criação; 
Coordenar estratégias de alimentação para otimizar a nutrição em sistemas de criação de 
peixes; 
 

CURSO: Agronomia                                                                  MODALIDADE: Presencial 

DISCIPLINA: Piscicultura                                             

TURMA(S): Única 

SEMESTRE LETIVO: 2015.1 

CARGA HORARIA SEMESTRAL:  30 h.a. (2 h.a./semana) 

PRÉ-REQUISITO:  sem pré requisito   

PROFESSOR (A): Cesar Ademar Hermes 



V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

Unidade Conteúdos 

Introdução e apresentação Apresentação dos discentes, do docente e do PPE; 
Situação atual da aquicultura no Mundo, no Brasil, em 
Santa Catarina e na Região do Alto Vale do Itajaí; 
espécies potenciais a piscicultura; sistemas de produção 
de peixes. 

Limnologia aplicada à piscicultura Água e suas características. 

Aspectos biológicos: fitoplâncton; zooplâncton; bentos; 
neston; seuston. 

Parâmetros físicos químicos da água no ambiente de 
criação de peixes (transparência, pH, alcalinidade, 
compostos nitrogenados, dureza, oxigênio, fósforo). 

Ictiologia aplicada à piscicultura Morfologia e anatomia externa; sistema digestório, 
sistema respiratório/circulatório. 

Sistema reprodutivo; órgãos dos sentidos; sistema 
muscular e sistema ósseo 

Aula prática de Biologia aplicada de peixes; 
Biotecnologia aplicada a piscicultura 

Engenharia aplicada a piscicultura Dimensionamento e planejamento de estruturas de 
produção em piscicultura 

Tecnologia de criação de peixes Estratégias e determinação do povoamento 

Preparação e manutenção da qualidade de água em 
viveiros 

Estratégias de alimentação para otimizar a nutrição em 
sistemas de criação de peixes 

Atividade complementar Biotecnologia aplicada a piscicultura 

Propagação de peixes de agua doce 

 

VI- METODOLOGIA  

O processo de ensino será desenvolvido de forma a permitir que o acadêmico faça a sua 
construção da aprendizagem, através do senso crítico, do desenvolvimento de atividades em 
sala de aula e nas atividades práticas e nas simulações de situações que encontrara no mundo 
do trabalho, buscando desenvolver nos acadêmicos, além da formação profissional, os 
princípios de ética pessoal, ética profissional e consciência cidadã, entendendo-se como o ator 
central e responsável direto pelas escolhas que fizer ao longo da vida.  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva, estimulando a participação e interação 
entre os discentes e estes com o docente. Oportunamente será utilizado projetor de 
multimídia, quadro branco, cartolinas, papel A4, pincéis de quadro branco (ou giz, conforme o 
caso). Serão desenvolvidas atividades práticas, que consistirão na produção de peixes em 
caixas de agua de 2.000 litros e que terão acompanhamento do crescimento e monitoramento 
dos parâmetros ambientais do sistema de criação. 

 Viagens de estudo 

CRONOGRAMA DE VIAGENS 

Data  Turma (s) Local  Justificativa 



Maio.2015 Única Pouso Redondo Visualizar e conhecer a estrutura e 
funcionamento de uma piscicultura 
comercial.  

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

A avaliação será realizada de forma ampla, contínua e cumulativa através de atividades 
previamente planejadas e encaminhadas, pela participação nas atividades desenvolvidas, na 
resolução de exercícios, pela motivação em assimilar novos conhecimentos. Será avaliado o 
domínio dos conteúdos apresentados em aulas expositivas, seminários, trabalhos de grupo e 
participação nas atividades. 

As avaliações serão estruturadas da seguinte forma: 
- 02 avaliações escritas; 
- 01 trabalho de grupo (relatório do acompanhamento das aulas práticas); 
- 01 seminário; 
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IX- OBSERVAÇÕES / ACORDOS DIDÁTICOS  

Na primeira aula, além da apresentação do docente, dos discentes e do PPE, será construído 
com os discentes um Contrato Pedagógico, com objetivo de delimitar e definir, entre os 
discentes e os discentes e o docente, formas de relacionamento e convivência, mecanismos de 
comunicação e organização do espaço físico. 

Os acadêmicos serão comunicados que não há secção de direitos autorais para gravações 
audiovisuais durante as aulas. 

 

 



 
Rio do Sul, SC, 20 de fevereiro de 2015. 

 
 

______________________                                      _________________________ 
            Professor                                                                  Supervisão Pedagógica 


