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RESOLUÇÃO Nº 081/2014 – CONSUNI 
 
 

 

Cria as disciplinas “Patologia de Sementes” e “Fisiologia e 
Bioquímica do Desenvolvimento de Sementes” e exclui a 
disciplina “Fisiologia e Sanidade de Sementes”, nos Cursos de 
Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal do Programa de 
Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV, do Centro de 
Ciências Agroveterinárias – CAV, da Fundação Universidade do 
Estado de Santa Catarina – UDESC. 
 

 
 
O Presidente do Conselho Universitário – CONSUNI da Fundação Universidade do Estado de Santa 
Catarina – UDESC, no uso de suas atribuições, considerando a deliberação do Plenário relativa ao 
Processo n° 7200/2014, tomada em sessão de 18 de setembro de 2014, 
 
R E S O L V E: 
 

Art. 1º Ficam criadas as disciplinas “Patologia de Sementes”,  com 04 (quatro) créditos, carga 
horária de 60 horas/aula, e “Fisiologia e Bioquímica do Desenvolvimento de Sementes”, com 04 (quatro) 
créditos, carga horária de 60 horas/aula, nos Cursos de Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal do 
Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV, do Centro de Ciências Agroveterinárias – 
CAV, da Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

 
§ 1º A disciplina “Patologia de Sementes” obedecerá à seguinte ementa: “A disciplina de Patologia 

de Semente visa caracterizar o processo de infecção das sementes por agentes patogênicos; quantificar a 
sobrevivência e transmissão dos patógenos associados à semente; descrever metodologias para detecção 
de patógenos; demonstrar as implicações epidemiológicas da semente como fonte de inóculo primário 
para ocorrência de doenças de plantas e estabelecer as estratégias para produção de sementes sadias, 
medidias culturais, físicas e químicas de controle de patógenos associados à semente.”. 

 
§ 2º A disciplina “Fisiologia e Bioquímica do Desenvolvimento de Sementes” obedecerá à seguinte 

ementa: “Formação e desenvolvimento das sementes. Síntese de compostos de reserva na semente e 
pontos de controle. Fatores ambientais e hormonais que afetam a dormência primária. Qualidade 
fisiológica e sua relação com longevidade e deterioração em sementes ortodoxas e recalcitrantes. 
Germinação, análises fisiológicas, moleculares e bioquímicas de sementes. Análise de compostos da 
semente de interesse às indústrias farmacêuticas, alimentar e de cosmético. Pesquisas de impacto 
relacionadas com sementes.”. 

 
Art. 2º Fica excluída a disciplina “Fisiologia e Sanidade de Sementes”,  com 04 (quatro) créditos, 

carga horária de 60 horas/aula, dos Cursos de Mestrado e Doutorado em Produção Vegetal do Programa 
de Pós-Graduação em Produção Vegetal - PPGPV, do Centro de Ciências Agroveterinárias – CAV, da 
Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. 

 
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 
Art. 4º Ficam revogadas as disposições em contrário. 
 
Florianópolis, 22 de setembro de 2014. 
 
 
 

               Prof. Antonio Heronaldo de Sousa 
            Reitor da UDESC 

 


