
CPF:

Curso: PRESENCIAL
Local: FACEM (Sorriso/MT)

Periodicidade: Um (1) final de semana por mês 

(sábado integral e domingo matutino).

Duração: 18 meses para realização das disciplinas e 

3 meses de TCC.  

Carga Horária: 420 horas.

Coordenação: Me. Luciana Derré.

Área do Conhecimento: Agronomia.

INÍCIO: MAIO 2017

PÚBLICO

OBJETIVO

Graduados em Agronomia, Biologia, principalmente, entre outras áreas humanas e exatas. Representantes 
da sociedade com Ensino Médio completo e comprovado e técnicos. Também poderão participar através da 
realização de módulos do seu interesse. 

Desenvolver conhecimentos e habilidades especializados na área de Produção de Tecnologia de Sementes 
abrangendo as características ambientais, produtivas e culturais do estado de Mato Grosso (MT).

INSCRIÇÃO: R$ 100,00

330,00
495,00
990,00

5.940,00

18 x de R$
12 x de R$

6 x de R$
Total R$

À Vista R$Matrículas
Abertas!

INVESTIMENTO

TECNOLOGIA E PRODUÇÃO DE
LATO SENSU

SEMENTES

5.346,00



ESTRUTURA CURRICULAR

- A Coordenação da Pós-Graduação se resguarda o direito de fazer qualquer alteração no corpo docente, sem prévia comunicação.
- O calendário poderá sofrer alterações e estas serão comunicadas previamente aos estudantes.

Horário de Funcionamento da Secretaria: 13h às 22h

Contato: (66) 3544-0649

INFORMAÇÕES e MATRÍCULAS:
FACEM – FACULDADE CENTRO MATO-GROSSENSE

Rua Rui Barbosa, 380 – Centro
www.facem.com.br / secretaria@facem.com.br

Considerações gerais e importância das sementes.

Desenvolvimento de sementes (mudanças morfológicas, fisiológicas e bioquímicas).

Técnicas culturais da produção de sementes.

Metodologia de pesquisa I.

Aspectos relacionados à produção de sementes de forrageiras.

Qualidade de sementes: conceito, importância e atributos de qualidade.

Tratamentos de sementes (princípios e aplicações) Biotecnologia na produção de sementes.

Colheita e pós-colheita de sementes.

Armazenamento e comercialização.

Patologia de sementes.

Avaliação do potencial fisiológico de sementes (grandes culturas) Parte I.

Avaliação do potencial fisiológico de sementes (grandes culturas) Parte II.

Análises de sementes (forrageiras revestidas e não revestidas).

Lei de sementes, Lei de proteção de cultivares e Lei de Biossegurança.

Metodologia de pesquisa II.

Análise Estatística.

Seminários.

Experimentação Agrícola.

Trabalho de Conclusão de Curso.
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