
Obrigatória/Optativa

Código Nome    (         )            (          )

LAN0155 Produtos de Origem Vegetal II    (   X    )            (          )

LAN2661 Operações Unitárias no Processamento de Alimentos I    (   X    )            (          )

LCB0206 Botânica Sistemática Florestal    (   X   )            (          )

LCB0246 Biologia Molecular e Biotecnologia    (   X   )            (    X      )

LCB0260 Herpetologia Comparada    (       )            (    X      )

LCB0380 Comportamento Animal    (       )            (    X      )

LCB1204 Botânica Sistemática    (   X   )            (          )

LCE0220 Cálculo II    (   X   )            (          )

LCE0602 Estatística Experimental    (   X   )            (          )

LCF0510 Inventário Florestal    (   X   )            (          )

LEA0200 Zoologia de Invertebrados II    (   X   )            (          )

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)

Engª Agronômica, Engª Florestal
O conteúdo programático da LCE0211- Estatística Geral é fundamental para o aprendizado da disciplina 

LCE0602-Estatística Experimental por tratar-se da continuidade do aprendizado (manter o pré-requisito).

Obs.: o aluno deverá estar matriculado na disciplina LCE0220 - Cálculo II para cursar conjuntamente LCE0211 - Estatítistica Geral

Ciências Biológicas

Não é adequado liberar o pré-requisito de LEA0170 Zoologia de Invertebrados I, visto que o conhecimento 

prévio é fundamental para o entendimento dos processos evolutivos que levaram ao processo de 

terrestrialização e à evolução de arthropoda como grupo predominante. A visão evolutiva é fundamental 

para o aprendizado do biólogo. 

Justificativa

A disciplina LCB0246 é oferecida no curso de Ciências Biológicas (Obrigatória) como uma disciplina do 6º 

período ideal, portanto planejada para um aluno com um nível de conhecimento básico completo e 

maturidade maior. A eliminação de requisitos tais como LCB0313 - Bioquímica II, LGN0117 - Biologia Celular 

ou LGN0327 - Genética Molecular levará a dificuldades do entendimento dos conteúdos ministrados e 

principalmente do acompanhamento das atividades planejadas, a saber: leitura, interpretação e discussão de 

artigos e tópicos científicos pertinentes a área da Biologia Molecular e Biotecnologia. Ainda que se entenda a 

intenção da RESOLUÇÃO CoG Nº 8076, DE 15 DE ABRIL DE 2021 no sentido de readequar o ano acadêmico, 

não há como alunos, sem os conhecimentos das disciplinas exigidas como requisitos da 

LCB0246, acompanharem os conteúdos e discussões satisfatoriamente

Conteúdo do requisito é fundamental para bom aproveitamento da disciplina

Ciências Biológicas

Ciências Biológicas

Engenharia Agronomica

Conteúdo do requisito é fundamental para bom aproveitamento da disciplina

Conteúdo do requisito é fundamental para bom aproveitamento da disciplina

Engenharia Florestal

ESALQ - DISCIPLINAS SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO - 2º SEMESTRE DE 2021

As disciplinas LCF0410 Mensuração Florestal, oferecida no 1º semestre do ano, e LCF0510 Inventario 

Florestal, oferecida no 2º semestre, compõem um único assunto e tema de formação de Engenharia Florestal 

na Esalq, os conteúdos da LCF0410 são absolutamente necessários para o acompanhamento da LCF0510, pois 

essa da sequencia aquela. Por isso, sem os conteúdos da LCF0410 é impossivel desenvolver a compreensão 

adequada aos conteúdos da LCF0510. Dessa forma, é necessário que a  LCF0410 PERMANEÇA como pré-

requisito para a LCF0510. 

DISCIPLINA(S)  SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO

CURSOS

Ciências Biológicas, Ciência dos Alimentos, Engenharia 

Agronômica

Engenharia Florestal

Esta disciplinada se utiliza de todo o conteúdo de Morfologia Externa, oferecido no semestre anterior. Sem 

esta base, o aluno não tem condições de identificar e compreender as características marcantes das  famílias 

botânicas de interesse econômico.

Ciências dos Alimentos

Ciências dos Alimentos

livre do requisito LAN0440, mas não liberada do requisito LCE0161, pois 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 

liberação da LCE0161 causaria dano ao processo de aprendizado do aluno. 

A disciplina parte dos conhecimentos de cálculo e física para desenvolvimento de processos em alimentos.

Engª Agronômica, Engª Florestal



Obrigatória/Optativa

Código Nome    (         )            (          ) Justificativa

ESALQ - DISCIPLINAS SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO - 2º SEMESTRE DE 2021
DISCIPLINA(S)  SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO

CURSOS

LEA0221 Entomologia Florestal    (   X   )            (          )

LEA0592 Manejo Integrado de Pragas    (       )            (    X      )

LEB0306 Meteorologia Agrícola    (   X   )            (          )

LEB0418 Construções Rurais e Desenho Técnico    (   X   )            (          )

LEB0432 Máquinas e Implementos Agrícolas    (   X   )            (     X    )

LEB0450 Geotecnologias aplicadas às Ciências Agrárias    (   X   )            (          )

Engenharia Agronômica e Ciências Biológicas

A disciplina Manejo Integrado de Pragas não pode ser liberada pois precisa das Disciplinas  LEA0322 

Entomologia Geral  e LEA0200 Zoologia de Invertebrados II como pré-requisito, uma vez que os estudantes 

precisam saber como reconhecer as principais ordens de insetos, incluindo os insetos pragas e inimigos 

naturais, além de características morfológicas dos diferentes grupos que podem ser úteis para o seu controle, 

bem como no entendimento dos tipos de danos e sintomas nas mais diversas culturas agrícolas e florestais. 

Engenharia Florestal 

Para a Entomologia Florestal no formato atual ainda necessitamos das disciplinas, LCF0106 - Introdução à 

Engenharia Florestal e  LFN0212 - Zoologia Aplicada às Engenharias Agronômica e Florestal. A razão da 

manutenção deste pré-requisito viria da base necessária para os alunos estudarem pragas florestais 

conhecendo antes o bioma florestal, seja ele formato por florestas naturais ou plantadas. Já no que diz 

respeito a disciplina de Zoologia Aplicada entendo que há fundamentos importantes em zoologia que dão 

suporte à disciplina de Entomologia Florestal. A disciplina de Zoologia somente poderia sair do pré-requisito 

se o conteúdo dela fosse transferido para a Entomologia Florestal. Porém, para que isso ocorresse 

necessitaríamos de aumento da carga horária da Entomologia Florestal, que no momento tem um 

cronograma bem comprimido para acomodar o programa do curso.

Engenharia Agronômica

Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal

Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal

Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal

A disciplina LEB-306 Meteorologia Agrícola é uma disciplina obrigatória cujo o objetivo é aprofundar o 

conhecimento dos alunos nos aspectos físicos dos ambientes de produção agrícola, sendo, para tanto, 

requeridos conhecimentos prévios de física do ambiente. Desse modo,  o pré-requisito de que os alunos já 

tenham cursado a disciplina LEB0200 Física do Ambiente Agrícola para poder cursar a LEB0306 é 

indispensável, já que conhecimentos prévios serão necessários para que esses alunos possam se aprofundar 

nas aplicações dos conceitos de clima e solo e seus efeitos nas culturas agrícolas por meio de técnicas 

agrometeorológicas.  Sendo assim, não há como liberar a exigência de pré-requisitos para que os alunos 

possam cursar a LEB0306 no segundo semestre de 2021.

A necessidade dos requisitos não serem dispensados na disciplina deve-se ao fato dos conhecimentos  

técnicos prévios obtidos nas disiplinas anteriores serem de importancia na condução da LEB418. Da mesma 

forma que a característica da mesma exige dos alunos esses conhecimentos para um bom desempenho e 

agregação da mesma.  Neste contexto ainda devemos considerar que a liberação das disciplinas como 

requisito poderá ocasionar uma numero excessivo de alunos mariculados mesmo no sistema remoto, oque 

prejudicará a assistência dos professores e bolsistas PAE no processo de enviso-aprendizagem remoto nas 

aulas de projetos individuais realizados pelos alunos  durante o curso.

A disciplina aborda o uso de máquinas agrícolas que são acionadas pelas fontes de potência, os tratores. O 

estudo dos conceitos fundamentais de mecânica, elementos de máquinas e dos tratores é realizado na 

disciplina  que é requisito, a LEB0332. Sem cursar a disciplina requisito não há como os alunos 

acompanharem a disciplina LEB0432.

A disciplina em questão necessita dos conhecimentos adquiridos na LEB0340 Topografia para dar 

continuidade ao aprendizado de forma didática. 



Obrigatória/Optativa

Código Nome    (         )            (          ) Justificativa

ESALQ - DISCIPLINAS SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO - 2º SEMESTRE DE 2021
DISCIPLINA(S)  SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO

CURSOS

LEB0630 Agrometeorologia Aplicada    (       )            (    X      )

LEB1302 Física para Biologia    (     X    )            (          )

LES0209 Comunicação e Educação    (     X    )            (          )

LES0241 Psicologia da Educação II    (     X    )            (          )

LES0310 Economia e Política Agrícola    (     X    )            (          )

LES0346 Direito Tributário    (     X    )            (          )

LES0404 Educação Inclusiva e LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais)    (     X    )            (          )

LES0557 Teoria Macroeconômica II    (     X    )            (          )

LES0596 Economia e Comércio Internacional    (     X    )            (          )

LES0625 Estágio Curricular em Licenciatura: teoria e prática    (     X    )            (          )

LES0687 Economia dos Recursos Naturais e Ambientais    (     X    )            (          )

LES1202 Didática    (     X    )            (          )

LES1415 Metodologia do Ensino    (     X    )            (          )

LFN0424 Fitopatologia    (     X    )            (          )

O curso de Direito Tributário (disciplina LES0346) 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

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

Educação

Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Agrárias
A disciplina é continuidade da LES1302 - Psicologia da Educação I

Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Agrárias

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

Educação

Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Agrárias

Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Agrárias

A disciplina é continuidade das anteriores LES1315 - Metodologia do Ensino em Ciências Agrárias e LES0315 - 

Metodologia do Ensino em Ciências Biológicas. Além disso necessita-se dos conhecimentos da disciplina de 

Didática

A disciplina LES01202- Didática é necessária para melhor aproveitamento dos estudantes

Ciências Econômicas
Trata-se de disciplina obrigatória no currículo de Ciências Econômicas e que supõe conhecimento prévio 

adquirido nos semestres anteriores

Ciências Biológicas

Engenharia Agronômica

A disciplina LEB-630 Agrometeorologia Aplicada é uma disciplina optativa cujo o objetivo é aprofundar o 

conhecimento dos alunos nos aspectos práticos ministrados na disciplina obrigatória LEB0306 Meteorologia 

Agrícola. Sendo assim, não há como liberar o pré-requisito, havendo a necessidade dos alunos já terem 

cursado a LEB0306 para poderem cursar a LEB0630, pois os conhecimentos prévios de uma são necessários 

para que se possa cursar e aproveitar a outra. Além disso, a disciplina LEB0630 também exige como pré-

requisito que os alunos tenham cursado pelo menos uma disciplina da área de fitotecnia, já que os 

conhecimentos básicos de fitotecnia são necessários para que os alunos possam aplicar os conceitos e as 

técnicas agrometeorológicas na solução de problemas das culturas agrícolas. Portanto, não há como liberar a 

exigência de pré-requisitos para a disciplina LEB0630.

A disciplina LEB1302 não pode ser liberada do requisito  LCE0130 pelo simples fato de depender dos 

conceitos básicos abordados pela  LCE0130, auxiliando o aluno um melhor entendimento da disciplina 

LEB1302. 

Gestão Ambiental

A disciplina LES0687 aprofunda os conceitos teóricos em relação a economia do meio ambiente e recursos 

naturais vistos de forma preliminar no seu pré-requisito "LES0144 - Introdução à Economia". Sem a realização 

da LES0144, pela minha experiência em cursos multidicplinares, não há dúvidas que os alunos da GA teriam 

um baixo aproveitamento na LES0687 e prejuizo na formação acadêmica visto que eles têm poucos cursos 

disponíveis voltados à teoria econômica.

Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Agrárias

Administração

Licenciatura em Ciências Biológicas e Licenciatura em 

Ciências Agrárias

Não haverá liberação de pré requisitos para a disciplina LES1202, tendo em vista tratar de uma disciplina da 

área de formação de professores que requer conhecimentos de disciplinas que devem ser cursadas 

anteriormente como Política Educacional, Psicologia, que fundamental demais conteúdos que serão 

abordados, além do estágio curricular obrigatório.

Ciências Econômicas A disciplina requer conhecimentos básicos sobre microeconomia e macroeconomia.

Ciências Econômicas

A disciplina LES0557 é uma extensão da disciplina LES0458 - Teoria Macroeconômica I, e ambas pertecentes 

ao ciclo básico do curso. A não realização da LES0458 pelos alunos comprometeria sobremaneira o 

aproveitamento da LES0557.

Engenharia Agronômica

Conceitos de microbiologia são necessários

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/obterDisciplina?sgldis=LES0557&codcur=11050&codhab=1


Obrigatória/Optativa

Código Nome    (         )            (          ) Justificativa

ESALQ - DISCIPLINAS SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO - 2º SEMESTRE DE 2021
DISCIPLINA(S)  SEM LIBERAÇÃO DE REQUISITO

CURSOS

LFN0425 Patologia Florestal    (     X    )            (          )

LGN0218 Genética Geral    (   X   )            (          )

LGN0232 Genética Molecular    (   X   )            (          )

LPV0642 Fruticultura temperada    (         )            (     X     )

LPV0661 Fruticultura Tropical e Subtropical    (         )            (     X     )

LSO0210 Geologia Aplicada a Solos    (   X   )            (          )

LSO0410 Gênese, Morfologia e Clasificação do Solo    (   X   )            (          )

LSO0660 Tecnologia do solo    (   X   )            (          )

LZT0307 Anatomia e Fisiologia de Vertebrados I    (  X    )            (       )

LZT0580 Análise e Composição de Alimentos    (         )            (    X   )

Engenharia Agronômica

Solicitamos a manutenção do pré-requisito de LSO0410 - Gênese, Morfologia e Classificação de Solos, visto 

que essa disciplina é básica e fundamental para o aproveitamento dos conteúdos lecionados nossa disciplina. 

Ademais, essa disciplina (LSO0410) não foi ofertada neste primeiro semestre de 2020, e portanto não foi 

afetado pela pandemia do COVID-19. Por outro lado, liberamos o pré-requisito  de LSO0526 - Adubos e 

Adubação, excepcionalmente para este ano.

Engenharia Agronômica

O pré-requisito para esta disciplina (LPV0448) é essencial para que a mesma possa ser cursada, pois, a 

disciplina essencial fornece formação acadêmica acerca dos métodos de multiplicação de plantas, 

planejamento e instalação de pomares, o que capacita os alunos a buscarem formação aprofundada sobre 

aspectos fitotécnicos da produção de frutas tropicais e subtropicais na disciplina em tela (LPV0661).

Ciências Biologicas

A disciplina utiliza bastante a histofisiologia apresentada na CEN0414 para apresentação de processos 

fisiológicos e também explora o conhecimento de macromoléculas e suas propriedades, conteúdos da 

LCB0218, na constituição e funcionamento dos sistemas e órgãos dos animais vertebrados

Ciências Biológicas

Engenharias Agronômica/ Florestal

Engenharia Agronômica 

Esta é uma disciplina  de aprofundamento, por isso é  eletiva, sendo necessário o conhecimento de conceitos 

ensinados em disciplinas anteriores para o entendimento de seu conteúdo. Sem estes conceitos o aluno não 

tem conhecimentos básicos para o bom andamento da disciplina.

Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal

Engenharia Agronômica e Engenharia Florestal

A disciplina LSO0410 discute os processos de formação, a organização, reconhecimento no campo e a 

classificação dos solos. Todos esses aspectos se baseiam em conhecimentos teóricos de Geologia, 

Mineralogia, Química e Física do Solo. Não é possível desenvolver o conteúdo da disciplina sem os 

fundamentos dessas disciplinas que lhe antecedem. Acabar com os pré-requisitos significará permitir que 

estudantes sem essas bases teóricas cursem a disciplina, gerando sérios problemas de entendimento para 

eles e de desempenho do aprendizado coletivo obrigando, como era no passado, aos professores lecionarem 

de forma resumida os fundamentos de mineralogia, física e química do solo na disciplina LSO0410. Com a 

reforma da grade do LSO, esses importantes problemas foram corrigidos no passado encadeando de forma 

correta e sem sombreamento as disciplinas de Ciência do Solo. Isso permitiu um avanço considerável no 

aproveitamento dos estudantes e no desenvolvimento do conteúdo característico internacional da 

disciipllina. A partir daí foi possível aos estudantes da ESALQ conhecerem todos os tipos de solos agrícolas e 

florestais do Brasil.

Solicitamos a manutenção dos pré-requisitos das disciplinas LCE0111 e LCE0116, visto que essas disciplinas 

são básicas e fundamentais para o aproveitamento dos conteúdos lecionados nessa disciplina.

conceitos ministrados na disciplina de Biologia Celular são essenciais para os alunos atingirem o bom 

aprendizado de Genética Geral.

conceitos ministrados na disciplina de Biologia Celular são essenciais para os alunos atingirem o bom 

aprendizado de Genética Molecular.

Engenharia Agronômica

A disciplina manterá a exigência do pré-requisito para que os alunos de graduação possam cursá-la, que é a 

aprovação na disciplina LPV0448 - Fruticultura esta aborda conceitos fundamentais  e essenciais para a 

compreensão dos temas abordados na disciplina optativa.

Engenharia Florestal

Conceitos de microbiologia são necessários


