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II - EMENTA
Conhecimento de solos, hidráulica e construção em alvenaria e em concreto. Seleção de área para cultivo. Conceitos básicos sobre as diversas
instalações para aquicultura e a elaboração de seus projetos executivos. Projetos hidráulicos: quantidade, captação, distribuição, drenagem e
armazenamento de água. Dimensionamento e construção de viveiros de solo e concreto, estruturas de alvenaria e concreto, laboratórios e
pequenas barragens.

III - OBJETIVOS
Adquirir conhecimentos dos principais matérias utilizados na construção de projetos aquícolas.
Determinar as principais áreas para implantação de projetos de aquicultura.
Elaborar e executar projetos de construção de unidades produtoras em aquicultura.

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. 1 - 1- Principais materiais utilizados na construção de unidades produtivas
2. 1.1 - a. Considerações gerais sobre os materiais de construção
3. 1.2 - b. Classificação dos materiais de construção
4. 1.3 - c. Os materiais aglutinantes
5. 1.4 - d. Os agregados
6. 1.5 - e. As argamassas
7. 1.6 - f. Os concretos
8. 2 - 2- Seleção de áreas para a aquicultura
9. 2.1 - a. Clima
10. 2.2 - b. Solo
11. 2.3 - c. Água
12. 2.4 - d. Topografia
13. 2.5 - e. Infraestrutura
14. 3 - 3- Construção de viveiros, canais e pequenas barragens
15. 3.1 - a. Layout
16. 3.2 - b. Movimentação de material
17. 3.2.1 - i. Corte e aterro
18. 3.3 - c. Determinação da necessidade de água
19. 3.4 - d. Vazão dos canais
20. 4 - 4- Obras de arte

V - METODOLOGIA
Serão realizadas duas horas de aulas síncronas semanais às quintas-feiras de 14:20h às 18:00h, para exposição de conteúdo e direcionamento de
estudos. As aulas serão complementadas pelo Moodle através de materiais complementares, entrega de tarefas (exercícios e avaliação) e
comunicação assíncrona com a turma.

VI - AVALIAÇÃO
A avaliação do processo de ensino e aprendizagem será realizada de forma contínua, cumulativa e sistemática, com o objetivo de diagnosticar a
situação da aprendizagem de cada aluno, considerando principalmente os resultados obtidos em provas parciais, apresentações de trabalhos e
participação em sala de aula e, se necessário, exame final. Serão realizadas 03 (três) avaliações parciais, considerando as duas maiores notas na
composição da média final.
As avaliações serão disponibilizadas no ambiente virtual Moodle.
A prova de reavaliação será na temática da avaliação de menor nota;
A prova final também será realizada no ambiente virtual Moodle, contemplando todo assunto abordado;
Será considerado reprovado na disciplina o aluno que não obtiver setenta por cento (70%) de frequência nas aulas sícronas.
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