
Exigências quanto ao cumprimento de disciplinas no PPGSNP-UFV 

 

O Programa de Pós-graduação em Solos e Nutrição de Plantas exige, além do cumprimento dos 

créditos mínimos, que sejam cursadas no mínimo 5 (cinco) disciplinas além da SOL 797 – 

Seminário, tanto para o Mestrado como para o Doutorado.  

A quantidade de créditos mínimos exigidos pelo Programa é de 24 créditos para o Mestrado e 48 

para o Doutorado (nesse caso podendo-se aproveitar, no máximo, a metade dessa exigência com 

créditos cursados no Mestrado). 

 

Das 5 (cinco) disciplinas a serem cursadas, pelo menos 3 (três) delas deverão pertencer a 3 (três) 

diferentes Grupos: 

- Grupo 1 - Gênese, Classificação do Solo e Pedometria 

SOL 613 - Sistema Terra: Dinâmica e Processos 

SOL 681 - Geoprocessamento Aplicado a Pedologia 

SOL 626 - Gênese e Classificação de Solos 

SOL 730 - Pedogeomorfologia 

 

- Grupo 2 - Física, manejo e conservação do solo e da água 

SOL 646 - Recuperação de Áreas Degradadas 

SOL 641 - Física do Solo Aplicada à Processos de Transferência 

SOL 647 – Metodologia de Pesquisa em Agroecologia – Ênfase Solos 

SOL 648 - Uso dos Solos nos Trópicos 

SOL 640 - Física do Solo 

 

- Grupo 3 - Química, mineralogia e matéria orgânica do solo 

SOL 655 - Geoquímica Ambiental 

SOL 615 - Mineralogia do Solo 

SOL 650 - Química do Solo 

SOL 660 - Matéria Orgânica do Solo 

 

- Grupo 4 - Fertilidade do Solo e Nutrição de Plantas 

SOL 670 - Fertilidade do Solo 

SOL 600 - Métodos de Análises de Solos e Plantas 

SOL 645 - Solos de Ecossistemas Florestais 

SOL 771 - Avaliação da Fertilidade do Solo 

 

Desta forma, por exemplo, um pós-graduando poderá fazer uma disciplina do Grupo 1, 

outra do Grupo 3 e outra do Grupo 4, ficando as outras duas disciplinas a serem feitas de livre 

escolha entre as demais do Departamento de Solos, ou de outro Departamento da UFV, ou mesmo 

de outra instituição.  

Doutorandos que venham a regularizar o aproveitamento de disciplinas cursadas previamente (no 

Mestrado e/ou como estudante não vinculado) e que pertençam a, pelo menos, 3 (três) diferentes 

grupos, ficam desobrigados dessa exigência, embora tenham que cursar também 5 

(cinco) disciplinas mais a disciplina Seminário. 

 

As disciplinas são oferecidas no primeiro OU no segundo semestre, e o número de créditos de cada 

uma é variável em função do número de aulas práticas e teóricas. Desta forma, procure se informar 

acerca daquelas que tem a intenção de cursar. 

 

Qualquer dúvida contatar a Secretaria do PPGSNP. 

 


