
 
CURSO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO 
 

1 MATRIZ CURRICULAR 

O curso está organizado em itinerários formativos que envolvem 
disciplinas distribuídas em quatro núcleos: a base nacional comum do Ensino 
Médio, a parte diversificada, o núcleo profissional e o núcleo complementar. 
 

a) Núcleo da base nacional comum (NB) 
 

É composto por disciplinas do currículo comum obrigatório do Ensino 
Médio, necessárias ao preparo para a continuidade na vida acadêmica e à 
formação para a cidadania. Envolvem as áreas do conhecimento indicadas no 
artigo 9º, parágrafo único, da Resolução 2/2012 do Conselho Nacional de 
Educação: 

 Linguagens, englobando Língua Portuguesa, Arte (com as linguagens 
cênicas, plásticas e musicais) e Educação Física, com enfoque que privilegie o 
domínio de estruturas, formas de expressão e aplicabilidade prática 
contextualizada. 

 Matemática, com vistas à resolução de problemas cotidianos;  

 Ciências da Natureza, contemplando Biologia, Física e Química, focadas na 
construção do saber lógico como elemento de interpretação e intervenção na 
realidade. 

 Ciências Humanas, que integram as disciplinas História, Geografia, Filosofia 

e Sociologia, orientadas ao desenvolvimento do pensamento crítico pelo 

homem globalizado acerca do espaço, tempo, valores, comportamentos e inter-

relações em geral. 

A base nacional comum conserva parâmetros de conteúdos entre todos 
os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio do IFRO. Sua aplicação, 
todavia, deve atender à especificidade deste curso, integrando-se ao núcleo 
diversificado por meio das estratégias de aplicabilidade, que envolvem 
exercícios, discussões, experimentações, testagens e outras estratégias de 
trabalho. O nível de aprofundamento em cada eixo ou temática será regulado 
pela natureza do curso e as necessidades da turma.    

 

b) Núcleo diversificado (ND)   
   
É constituído pelas disciplinas de Língua Estrangeira Moderna: Inglês e 
Espanhol. Elas têm o fim de prover a ampliação do universo de formação 
linguística dos estudantes, para integrá-los aos eventos, tecnologias e 
oportunidades de desenvolvimento acadêmico e profissional. A disciplina 
Espanhol será oferecida conforme o artigo 1º da Lei 11.161/2005, de modo que 
o campus oferecerá alternativas de integralização curricular para os casos em 
que houver opção diferenciada. Para tanto, a proposta ou propostas deverão 
ser enviadas à Pró-Reitoria de Ensino para avaliação e deliberação.  
 

 c) Núcleo profissionalizante (NP)  



  O Núcleo Profissional é composto por disciplinas específicas do currículo 
do Curso. As disciplinas consolidam a formação dos estudantes para o 
trabalho, mas sem perder de vista a preparação para a vida em sociedade. 
Elas envolvem conhecimentos básicos específicos que habilitem ao 
desenvolvimento de atividades técnicas, no sentido de orientar, acompanhar e 
executar ações que valorizem o contexto da formação, com vistas à 
sustentabilidade dos empreendimentos e do meio ambiente.   

Os componentes curriculares são compostos por conteúdos que 
preparem os estudantes para planejamento, elaboração de projetos, gestão de 
serviços e pessoas e aplicação prática das técnicas e tecnologias. O 
desenvolvimento das ações é pautado pelos fundamentos da modalidade 
escolhida para o exercício da profissão. As disciplinas deste núcleo agregam os 
conhecimentos necessários para a formação técnica integrada à formação 
humana e social.   

A disciplina Orientação para Pesquisa e Prática Profissional é comum 
aos cursos e tem por finalidade preparar os alunos para a metodologia do 
trabalho científico e o estágio. Empreendedorismo, que consiste também numa 
forma de sistematização e aplicação do conhecimento, contempla noções de 
cooperativismo e gestão de pessoas e do ambiente organizacional. O Núcleo 
prevê também conteúdos de saúde e segurança no trabalho, além de outros 
temas transversais relativos à profissão. 

  
d) Núcleo Complementar (NC)    
 

Todas as disciplinas possuem a sua dimensão prática. Este Núcleo 
contempla a prática profissional complementar da formação pretendida, para 
prover experiências mais intensivas e específicas em situações reais de 
trabalho. É composto pelo Estágio ou pelo alternativo Trabalho de Conclusão 
de Curso (TCC), conforme as condições expressas no item “Prática 
Profissional Complementar”, disposto mais adiante.  A matriz curricular 
apresentada a seguir demonstra a sistematização e a ordenação anual do 
oferecimento das disciplinas.   
 

2 PÚBLICO-ALVO: Alunos oriundos das zonas urbana e rural, que tenham 

concluído pelo menos o 9º ano do Ensino Fundamental. 

3 DURAÇÃO DO CURSO: 3 (três) anos. 

4 VAGAS POR CURSO: 80 vagas por ano (40 VAGAS POR TURMA). 

4 ÁREA DE FORMAÇÃO: Técnico em Agropecuária . 

5 TURNO: Diurno. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


