
Obrigatória/Optativa

Código Nome    (         )            (          ) CURSOS JUSTIFICATIVA

CEN0485 Introdução à Bioinformática    (         )            (    X      )

Ciências dos Alimentos, Ciências 

Biológicas, Engª Florestal, Engª 

Agronômica (todas no 7º semestre)

os alunos precisam de certos conceitos básicos de biologia, genética, e/ou biologia molecular para 

poder aproveitar a disciplina, que adquirem nas disciplinas que aparecem como requisito

LAN0318 Produtos de Origem Animal I    (   X    )            (          ) Ciências dos Alimentos

Porque exigem conhecimento preliminares sobre os principios das operações de conservação como 

frio, calor, umidade, uso de aditivos e processos químicos, operações mais utilizadas no 

processamento de produtos cárneos. 

LAN0405 Análise de Alimentos    (   X    )            (          ) Ciências dos Alimentos

A LCE0182 trata de conceitos básicos fundamentais para que o aluno consiga acompanhar a 

disciplina. Esses conceitos são relembrados nas primeiras aulas, mas é inviável incluí-los na íntegra, 

devido à carga horária e ao programa proposto. A leberação da LCE0182 causaria dano ao processo 

de aprendizado do aluno. 

LCB0311 Fisiologia Vegetal    (   X    )            (          ) Engenharia Agronômica

As disciplinas LCB0208 (Bioquímica) e LCB 1204 (Botânica Sistemática) são pré-requisitos essenciais 

para a disciplina LCB 311 – Fisiologia Vegetal, considerando que elas fornecem bases científicas para 

o entendimento do funcionamento das plantas e as interações com o meio ambiente. Ademais, 

essas disciplinas pré-requisitos foram lecionadas no ano de 2020. Com isso, não há motivos para a 

dispensa de o aluno em cursar as disciplinas de pré-requisitos para a LCB00311 – Fisiologia Vegetal.

LCB0323 Fisiologia Vegetal    (   X    )            (          ) Ciências Biológicas
a dispensa de pré-requisito seria necessária quando os alunos não pudessem fazer alguma 

disciplina. Os requisitos da LCB323-Fisiologia Vegetal são a LCB213 - Bioquímica I e LCB320 - 

Morfologia e Sistemática Vegetal, as quais, salvo engano, conseguiram ser dadas em 2020

LCB0420 Protistas    (   X    )            (          ) Ciências Biológicas
necessários conhecimento básicos de ciclos de vida, supergrupos de eucariotos, conceitos básicos 

de filogenia

LCE0182 Química Analítica Quantitativa    (   X    )            (          ) Ciências dos Alimentos
Os assuntos abordados na LCE143 (requisito) são bases fundamentais e terão continuidade nessa 

disciplina. (manter o pré-requisito)

LCE0220 Cálculo II    (   X    )            (          ) Engª Agronômica, Engª Florestal
O conteúdo programático da LCE0110-Cálculo I é fundamental para o aprendizado da disciplina 

LCE0220-Cálculo II por tratar-se da continuidade do aprendizado (manter o pré-requisito)

LCF0410 Mensuração Florestal.    (   X    )            (          ) Eng. Florestal

O conhecimento e a prática da Mensuração Florestal envolve necessariamente a aplicação de 

conceitos de matemática e estatística e essa é justificativa para existência dos pré-requisitos.  

Alunos que não cursaram ou não obtiveram aprovação na disciplina pré-requisito dificilmente 

apresentarão domínio nos conceitos matemáticos e estatísticos necessários ao aprendizado da 

Mensuração Florestal. 

LCF0621
Implantação e Regeneração de Plantações 

Florestais
   (   X    )            (          ) Eng. Florestal

Estes pré-requisitos são indispensáveis para o acompanhamento de mais de 50% das aulas. Os 

alunos não conseguiriam adquirir esses conhecimentos com estudos complementares e eu não 

conseguiria incluí-los no programa da disciplina, mesmo de forma resumida.

LEA0430 Pragas das Plantas Cultivadas    (    X     )            (          ) Engenharia Agronômica

Para um bom aproveitamento da disciplina Pragas das Plantas Cultivadas, os alunos devem 

conhecer as bases da entomologia, as características gerais dos insetos, suas ordens, tipo de 

aparelho bucal que explica o tipo de danos causados por pragas e entendimento de todos os 

sistemas dos insetos. Tais informações são fornecidas na disciplina LEA0322 Entomologia Geral.

UNIDADE: ESALQ - 2021/1

DISCIPLINA(S)  SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO

OBS1: O aluno deve estar matriculado no  LCE0220 Cálculo II  para cursar conjuntamente a LCE0211 Estatística  Geral. 

OBS2:  O aluno deve estar matriculado no LCE0220 Cálculo II  para cursar conjuntamente  LCE0216 Bioestatística  Florestal.  
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DISCIPLINA(S)  SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO

LEA0444 Insetos Benéficos    (         )            (    X      )
Engenharia Agronômica, Engenharia 

Florestal e Ciências Biológicas

A disciplina LEA0482 – Ecologia molecular de artrópodes, oferecida anualmente como disciplina 

eletiva ao curso de Ciências Biológicas da ESALQ, tem como objetivo presentar noções sobre 

ecologia molecular aplicada a manejo de insetos em ambientes tropicais. Para completo 

aprendizado e assimilação do conteúdo pelos discentes é necessário que os mesmos apresentem 

conhecimento básico de genética e evolução molecular, uma vez que a disciplina trata da utilização 

de ferramentas moleculares no estudo da genética e evolução dos insetos. Esses conhecimentos 

são obtidos nas disciplinas LGN0327 e LGN0335, disciplinas obrigatórias no curso de Ciências 

Biológicas. Desta forma, considero imprescindível que os discentes cursem essas disciplinas citadas 

acima como requisito. Além disso, Ecologia molecular de artrópodes é uma disciplina optativa 

eletiva e não é requisito para nenhuma outra disciplina do curso, assim, não vejo nenhuma 

vantagem aos discentes em cursas uma disciplina “profissionalizante” sem o conhecimento básico 

necessário, mesmo em um período atípico de pandemia. 

LEA0482 Ecologia Molecular de Artrópodes    (         )            (    X      ) Ciências Biológicas

A disciplina LEA0444 – Insetos benéficos, oferecida anualmente como disciplina eletiva aos cursos 

de Engª, Ciências Biológicas e Engª Agronômica da ESALQ tem como objetivo presentar noções 

sobre identificação, biologia, ecologia e manejo de insetos benéficos em sistemas agrícolas 

tropicais. Para completo aprendizado e assimilação do conteúdo pelos discentes é necessário que 

os mesmos já possuam conhecimento básico de taxonomia, biologia e ecologia de insetos, além de 

conhecimentos básicos dos conceitos e métodos de controle de pragas. Esses conhecimentos são 

obtidos nas disciplinas LEA0200, LEA0221 e LEA0430, respectivamente, para os cursos de Ciências 

Biológicas, Engª Florestal e Engª. Desta forma, considero imprescindível que os discentes antes de 

cursarem a disciplina Insetos benéficos cursem uma das disciplinas citadas acima como requisito. 

Além disso, Insetos benéficos é uma disciplina optativa e não é requisito para nenhuma outra 

disciplina dos respectivos cursos, o que não compromete o andamento do curso dos discentes. 

Concluindo, baseado na justificativa aqui redigida, solicito a permanência dos requisitos descritos 

no plano de ensino da disciplina LEA0444 – Insetos benéficos

LEB0200 Física do Ambiente Agrícola    (    X     )           (          ) Essencial EA / EF
Terá requisito de Cálculo II, devido há necessidade de embasamento matemático aplicado à Física

LEB0306 Meteorologia Agrícola    (    X     )            (          ) Essencial EA

A disciplina de Meteorologia Agrícola requer conceitos básicos de física ministrados da disciplina 

Física do Ambiente Agrícola, dentre os quais noções de cosmologia, termodinâmica da atmosfera e 

água no solo. Sem esses conhecimentos prévios os alunos não terão condições de acompanhar 

adequadamente a disciplina de Meteorologia Agrícola, a qual emprega os conceitos básicos de 

física do ambiente e os aplica para a resolução de problemas na agricultura. Sendo assim, não 

podemos eliminar o pré-requisito.

LEB0418 Construções Rurais e Desenho Técnico    (    X     )            (          )
Essencial Engª Agronômica / Engª 

Florestal

Justifico a necessidade de manter o pré-requisito LEB 340 para a disciplina LEB 418 devido a 

necessidade de conhecimento dos princípios básicos para os alunos aplicarem na LEB 418.

LEB0589 Gerenciamento de Sistemas Mecanizados    (         )            (    X      )
Optativa Engª Agronômica / Engª 

Florestal

Os requisitos são essenciais como base para o acompanhamento do conteúdo. Além disso, o 

semestre em que é ministrada implica que o aluno já passou por outros Departamentos e isso 

permite a ele, aluno, um entendimento do sistema de produção agrícola.

LEB1571 Irrigação    (    X     )            (      X     )
Essencial Engª Agronômica / Optativa 

Engª Florestal

1) não é possível o aluno desenvolver os trabalhos propostos em Engenharia de Irrigação se não 

tiver cumprido os requisitos solicitados desta disciplina de final de curso; 2) já estamos com um 

total de 222 pré-inscritos na disciplina, a remoção dos pré-requisitos poderia elevar muito o 

número de alunos matriculados e não estamos estruturados para isto e 3) temos somente um 

monitor PAE inscrito para nos ajudar nas 3 turmas da disciplina.
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LES0266
Política e Organização da Educação 

Brasileira
   (    X     )            (          )

Licenciatura em Ciências Agrárias e 

Ciências Biológicas

LES0114 - Introdução aos Estudos da Educação é essencial aos estudantes para contato geral com a 

área de Educação

LES0315
Metodologia do ensino em ciências 

biológicas
   (    X     )            (          ) Ciências Biológicas Exige ter cursado disciplina de didática anteriormente

LES0320 Direito do Trabalho    (    X     )            (          ) Administração

O curso de Direito do Trabalho (disciplina LES0320) pressupõe conhecimentos jurídicos 

fundamentais, ministrados nos cursos de Instituições de Direito lecionados na ESALQ/USP 

(disciplinas LES0268 e LES0611). Imprescindível, portanto, respeitar o cronograma originalmente 

previsto nos projetos pedagógicos dos cursos de Administração e de Ciências Econômicas.

LES0340
Instrumentação para o ensino de ciências 

biológicas
   (    X     )            (          ) Licenciatura em Ciências  Biológicas

Exge ter cursado a disciplina de Didática anteriormente pois esta trata de conceitos e questões 

sobre a prática docente, imprescindível para a instrumentação do futuro professor

LES0342
Instrumentação para o Ensino de Ciências 

Agrárias
   (    X     )            (          ) Licenciatura em Ciências Agrárias LES1202 – Didática é essencial para preparar o estudantes na discussão de materiais didáticos e kits

LES0385 Direito comercial    (    X     )            (          ) Administração

O curso de Direito Comercial (disciplina LES0385) pressupõe conhecimentos jurídicos fundamentais, 

ministrados nos cursos de Instituições de Direito lecionados na ESALQ/USP (disciplinas LES0268 e 

LES0611). Imprescindível, portanto, respeitar o cronograma originalmente previsto nos projetos 

pedagógicos dos cursos de Administração e de Ciências Econômicas

LES0556 Teoria Macroeconômica I    (    X     )          (      X     )

Obrigatória Ciências Econômicas e 

Administração e optativa Engenharia 

Agronômica e Florestal

o conteúdo da LES556 é profissionalizante e essencial aos estudantes de Ciências Econômicas e 

Administração e ela se liga no currículo dos mesmos com a Contabilidade Social (que deveria ter 

sido cursada no semestre anterior) e com a Teoria Macroeconômica II (a ser cursada no próximo 

semestre)

LES0625
Estágio Curricular em Licenciatura: teoria e 

prática
   (    X     )            (          )

Licenciatura em Ciências Agrárias e 

Ciências Biológicas

LES0114 - Introdução aos Estudos da Educação é essencial aos estudantes para contato geral com a 

área de Educação

LES1302 Psicologia da Educação I    (    X     )            (          )
Licenciatura em Ciências Agrárias e 

Ciências Biológicas

LES0114 - Introdução aos Estudos da Educação é essencial aos estudantes para contato geral com a 

área de Educação

LES1315
Metodologia de ensino em Ciências 

Agrárias 
   (    X     )            (          ) Licenciatura em Ciências Agrárias Exige ter cursado  disciplina de didática anteriormente

LFN0321 Microbiologia Geral    (    X     )            (          ) Eng. Agronômica/Eng. Florestal Necessita de conceitos de biologia celular - LGN0117

LFN0225 Microbiologia Geral    (    X     )            (          ) Ciências Biológicas-Lic. E Bach. Necessita de conceitos de biologia celular - LGN0117

LFN1624 Doenças das Grandes Culturas    (         )            (    X      ) Eng. Agronômica Necessita de conceitos de Fitopatologia - LFN0424

LGN327 Genética Molecular    (    X     )            (          ) Ciências Biológicas
A disicplina de Genética Molecular requer conhecimentos essenciais sobre a Biologia da Célula que 

devem ter sido adquiridos na disciplina pré-requisito LGN0117 Biologia Celular. Não considero 

possível a dispensa do pré-requisito. 

LPV0448 Fruticultura    (    X     )            (          ) Eng. Agronômica

 O conteudo programático da disciplina fisiologia vegetal é imprescindível para o lecinamento da 

disciplina LPV0448 - Fruticutura em função dos assuntos relacionados  a multiplicação de plantas e 

tratos culturais a serem realizados nas culturas frutíferas abordadas.

LPV0480 Olericultura, Floricultura e Paisagismo    (    X     )            (          ) Eng. Agronômica

A disciplina  LCB0311 - Fisiologia Vegetal é requisito para cursar a disciplina Olericultura, 

Floricultura e Paisagismo - LPV 0480, pois nessa disciplina, os conhecimentos em fisiologia vegetal 

são necessários para entender os processos fisiológicos e bioquímicos associados com o clima no 

cultivo de hortaliças.

LSO0310 Física do Solo    (    X     )            (          ) Engª Agronômica e Florestal

O requsito para a Física do Solo é a disciplina Geologia Aplicada a Solos. Consideramos fundamental 

os conhecimentos de Geologia para cursar a disciplina Física do Solo. Excepcionalmente, liberamos 

do requsito os estudantes que cursaram a disciplina Geologia Aplicada a Solos em 2020 e foram 

reprovados por nota. Para o restante dos estudantes vale o requisito. 

LZT0407 Anatomia e Fisiologia de Vertebrados II    (    X     )            (          ) Ciências Biológicas Continuidade de conteúdo em anatomia e fisiologia de vertebrados

LZT0493 Fisiologia Animal Aplicada
   (         )            (    X      ) Engenharia Agronômica

Aprofundamento de conceitos em fisiologia animal que tem introdução na disciplina anatomia e 

fisiologia animal


