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RESPOSTA DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO PARA PROFESSOR SUBSTITUTO DO CENTRO DE ESTUDOS 

SUPERIORES DE PRESIDENTE DUTRA, OBJETO DO EDITAL N.º 140/2020-

PROG/UEMA. 

 

Em resposta à solicitação de Impugnação do Edital nº 140/2020 - PROG/UEMA destinado à 

contratação de professor substituto para o Centro de Estudos Superiores de Presidente Dutra/ 

Departamento de Tecnologia em Gestão Ambiental, esclarecemos que: 

 

1. Preliminarmente, de acordo com dados do Cadastro Nacional de Cursos e Instituições de 

Educação Superior (Cadastro e-MEC), aferidos em 05 de agosto de 2020, existem 17 (dezessete) 

cursos de Ciências Agrárias Licenciatura em atividade no Brasil, mas ele não está elencado nos 

Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura (RCN/2010), nem 

tem Diretrizes Curriculares específicas definidas pelo Ministério da Educação, razões pelas quais 

usaremos como fundamento da resposta os Referenciais Curriculares Nacionais do curso de 

Agronomia Bacharelado, o disposto no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

(2016) para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio e o histórico do curso de 

Ciências Agrárias Licenciatura anexado ao pedido. 

2. O edital solicita contratação de professor substituto para a área/subárea de Ciências 

Agrárias/Agronomia com requisitos mínimos de Graduação em Agronomia Bacharelado ou 

Engenharia Agronômica Bacharelado ou Tecnologia em Gestão do Agronegócio, com 

Especialização na área. 

3. Considerando que, de acordo com o perfil do Agrônomo ou Engenheiro Agrônomo disposto nos 

Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura (RCN/2010), é o 

profissional que atua, de forma generalista, no manejo sustentável dos recursos naturais, visando 

à produção agropecuária. Em sua atividade, desenvolve projetos de produção, transformação, 

conservação e comercialização de produtos agropecuários; organiza e gerencia o espaço rural; 

promove a conservação da qualidade do solo, da água e do ar. Controla a sanidade e a qualidade 

dos produtos agropecuários; desenvolve novas variedades de produtos; otimiza tecnologias 

produtivas e atua com as políticas setoriais. Coordena e supervisiona equipes de trabalho; realiza 

pesquisa científica e tecnológica e estudos de viabilidade técnico-econômica; executa e fiscaliza 

obras e serviços técnicos; efetua vistorias, perícias e avaliações, emitindo laudos e pareceres. Em 

sua atuação, considera a ética, a segurança e os impactos socioambientais. 

4. Considerando os conteúdos mínimos necessários à formação do Agrônomo ou Engenheiro 

Agrônomo que possui como temas principais abordados a Fisiologia Vegetal e Animal; Genética 

e Melhoramento; Construções Rurais; Topografia e Cartografia; Manejo e Conservação do Solo 

e da Água; Agrometeorologia e Climatologia; Ecologia Vegetal; Máquinas, Mecanização 
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Agrícola e Logística; Georreferenciamento e Geoprocessamento; Hidráulica, Hidrologia e 

Manejo de Bacias Hidrográficas; Zootecnia e Fitotecnia; Produção e Sanidade Vegetal e Animal; 

Economia e Administração Rural; Extensão e Sociologia Rural; Pesquisa Mercadológica e 

Agronegócio; Paisagismo; Biotecnologia; Tecnologia de Produtos Vegetais e Animais; Manejo e 

Produção Florestal; Política e Desenvolvimento Rural; Matemática; Física; Química; Ética e 

Meio Ambiente; Ergonomia e Segurança do Trabalho; Relações Ciência, Tecnologia e 

Sociedade (CTS). 

5. Considerando o egresso do Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio, de acordo 

com Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia é o profissional que planeja, projeta 

e executa empreendimentos voltados para o agronegócio. Projeta mercados estratégicos para o 

agronegócio. Analisa indicadores de mercado. Afere o desempenho da produção no agronegócio. 

Analisa e controla custos de produção do agronegócio. Caracteriza e interpreta as diversas 

cadeias produtivas do agronegócio. Planeja e executa a implantação de arranjos produtivos 

locais. Gerencia empresas/propriedades rurais. Avalia e emite parecer técnico em sua área de 

formação. 

6. Considerando, ainda, que o Curso Superior de Tecnologia em Gestão do Agronegócio se insere 

no eixo tecnológico de Recursos Naturais, que compreende tecnologias relacionadas à extração e 

produção animal, vegetal, mineral, aquícola e pesqueira. Abrange prospecção, avaliação técnica 

e econômica, planejamento, extração, cultivo e produção de recursos naturais e utilização de 

tecnologias de máquinas e implementos. E que a organização curricular contempla 

conhecimentos relacionados à: leitura e produção de textos técnicos; raciocínio lógico; ciência, 

tecnologia e inovação; investigação tecnológica; tecnologias sociais, empreendedorismo, 

cooperativismo e associativismo; tecnologias de comunicação e informação; desenvolvimento 

interpessoal; legislação e políticas públicas; normas técnicas; saúde e segurança no trabalho; 

gestão da qualidade; responsabilidade e sustentabilidade social e ambiental; qualidade de vida; e 

ética profissional. 

7. Correlacionando os conteúdos abordados nos RCN/2010, pelo Curso de Agronomia Bacharelado 

ou Engenharia Agronômica Bacharelado com as disciplinas que fazem parte do curso de 

Tecnologia em Gestão do Agronegócio de acordo com a estrutura curricular vigente e as 

disciplinas constantes no histórico do Curso de Ciência Agrárias Licenciatura, conforme quadro 

abaixo: 
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Disciplinas do Curso 

Tecnologia em Gestão do 

Agronegócio (Uema) 

Conteúdos do Curso 

Conteúdos do Curso de 

Agronomia Bacharelado 

Disciplinas do Curso 

Ciências Agrárias 

Licenciatura (Histórico) 

Contabilidade Agrícola (90h) Matemática 
Elementos da Matemática 

(60h) 

Tecnologia de Produção 

Animal e Vegetal (90h) 

Genética e Melhoramento; 

Produção e Sanidade Vegetal 

e Animal; Biotecnologia; 

Tecnologia de Produtos 

Vegetais e Animais 

-- 

Gestão Rural (60h) 
Economia e Administração 

Rural 
Administração Rural (30h) 

Economia Rural (60h) 
Economia e Administração 

Rural 
Economia Rural (30h) 

Planejamento Agrícola (60h) 
Política e Desenvolvimento 

Rural 
-- 

 

 

8. Considerando que inexiste definição oficial dos Conteúdos Curriculares do Curso de Ciências 

Agrárias Licenciatura, mas o mesmo apresenta aparente afinidade com o Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão do Agronegócio, sugere-se que seja acatado o pedido de adição para o 

graduado em tal curso, com Especialização na área, adicionando-se aos documentos a serem 

enviados para Seleção as ementas das disciplinas cursadas, uma vez que o histórico do curso não 

é suficiente para definir se é este um profissional com conhecimentos formativos comprováveis 

para lecionar mais de uma disciplina. 

9. Pelos motivos acima expostos, julgamos procedente a impugnação apresentada pelo candidato e 

posicionamo-nos pela alteração dos requisitos mínimos indicados no Edital nº 140/2020 - 

PROG/UEMA. 

 

São Luís - MA, 10 de agosto de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Fabíola de Jesus Soares Santana 

Pró-Reitora Adjunta de Graduação 

 


