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    Com o desenvolvimento da agricultura mundial e nacional em bases 
sustentáveis, na eminência de um mudo preocupado com os objetivos do 
desenvolvimento sustentável, pressupõe o fortalecimento da capacitação 
técnica e o agregar conhecimento no ponto de vista macro do sistema 
produtivo.

  Nesse sentido, faz-se necessário pensar, discutir e socializar 
conhecimentos, tecnologias e inovações no que tange aos condicionantes 
e as oportunidades da transição na matriz dos insumos utilizados na 
agricultura contemporânea. Trata-se de uma prioridade no contexto dos 
complexos problemas agrícolas e ambientais ocorridos nos últimos tempos, 
em especial na produção de alimentos saudáveis e na sustentabilidade 
ecológica dos sistemas de produção agropecuários. Do ponto de vista do 
desenvolvimento profissional, a capacitação representa uma importante 
iniciativa em direção às prioridades de formação técnica de diversos 
públicos, a exemplo de técnicos, estudantes e professores. Nesse sentido, 
a especialização visa conectar a amplitude do conhecimento do ponto de 
vista técnico à sustentabilidade de toda cadeia produtiva do agronegócio. 

Capacitar os profissionais, por meio de um conhecimento técnico e prático, 
a realizar diversos atos vinculados ao uso de Bioinsumos.  Possibilitar a 
compreensão das técnicas e manejo para a produção on farm, e o manejo 
em grande escada dos Bioinsumos. Preparar os profissionais que atuam 
ou pretendem atuar nas diversas possibilidades oferecidas pelo mercado 
do agronegócio a exercer seus trabalhos da maneira mais profissional e 
mais sustentável.

Profissionais com graduação em: Engenharia Agronômica, Engenharia 
Florestal,  Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental e Sanitária, 
Zootecnia, Biologia, Tecnologia em Agronegócio, Tecnologia em Produção 
Sucroalcooleira, Tecnologia em Gestão Ambiental, Tecnologia em 
Agropecuária.

Especialização

apresentação

oBJETIVOS gerais

público-alvo

Tecnologia de aplicação e uso de bioinsumos



Cronograma de aulas

cARGA HORÁRIA: 504 H

Módulo Disciplina
1 Fisiologia das Espécies Cultivadas

2 Microbiologia  

3 Tecnologia de Bioinsumos  

4 Ecologia e Biodiversidade

5 Biodinâmica  do solo 

6 Entomologia de Importância  Agrícola 

7 Manejo Integrado de Pragas das Espécies de interesse Econômico 

8 O uso de Bioinsumos para controle biológico de pragas 

9 Fitopatologia Aplicada

10 Microrganismo empregados no manejo de doenças de plantas

11 Manejo de doenças de plantas cultivadas  

12 Tecnologia de Biomoléculas 

13 Empreendedorismo

14 Inoculantes para o desenvolvimento vegetal

15 Bioinsumos Biofertilizantes 

16 Tecnologia de Aplicação de Bioinsumos

17 Legislação dos Bioinsumos

18 Pesquisa e Experimentação de Bioinsumos  

19 Tecnologia e Manejo de  Biofábricas on farm

20 Gestão Estratégica de  bioinsumos 

21 Orientação do trabalho final do curso 



Corpo docente
Lucas Roberto de Carvalho MSC:
Engenheiro Agrônomo  (2011) e Mestre em Eng. Agrícola (2014). Atua nas 
áreas de Tecnologia de Aplicação de Defensivos; Tecnologia de Sementes; 
Manejo de Pragas e Entomologia; Grandes Culturas, Avaliação e Pericia 
Rural, Olericultura. Atualmente docente do Centro Universitário Brasília de 
Goiás (Grupo Brasília Educacional), faz parte do corpo docente do Curso 
de Engenharia Agronômica, com disciplinas na área de Armazenamento 
de Grãos, Tecnologia de Sementes, Fruticultura, Olericultura, Legislação 
e Pericia, Manejo Integrado de Pragas, Experimentação Agropecuária. 
Professor convidado para o módulo de Tecnologia de Aplicação de 
Defensivos no curso de Pós-Graduação Lato senso em Produção Vegetal 
no Cerrado. Trabalhos de Extensão no Centro Universitário Brasília de 
Goiás como : “Projeto Plantando na Escola”. Orientações em Trabalhos de 
Conclusão de Curso. No período de 2015 a 2016, estive na coordenação 
do Curso de Agronomia da UEG, Campus Palmeiras de Goiás. Está como 
Coordenador do Curso Superior de Tecnologia de Gestão em Agronegócio 
- EAD do Centro Universitário Brasília de Goiás. Docente do Centro 
Universitário União de Goyazes - Trindade - GO no curso de Agronomia 
em EAD
Consumidor pela ESPM.

Coordenação
Antônio Florentino de Lima Júnior MSC: 
Engenheiro Agrônomo, Sócio Proprietário da AgroFloren Consultoria 
Agronômica, Mestre em Engenharia Agrícola, Engenharia de Sistemas 
Agroindustriais. Graduado em 2008 pela Universidade Estadual de Goiás 
(UEG), Unidade Universitária de Ipameri, Goiás, em 2012 concluiu o 
Mestrado em Engenharia de Sistemas Agroindustriais pela Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), Unidade Universitária de Anápolis. É professor 
Universitário à 12 anos, a mais de 10 anos é coordenador do Curso de 
Agronomia no UniBrasília em São Luis de Montes Belos Goiás. Trabalha 
com consultoria agropecuária e com diversas pesquisas no segmento de 
entomologia, grandes culturas, silvicultura e ILPF. Atualmente tem atuado 
em ensaios com Bioinsumos de interesse no Manejo Integrado de Pragas. 



Juliano Queiroz Santana Rosa MSC:
Engenheiro Agrônomo e Mestre em Agronomia (Solos) pela Universidade 
Federal de Goiás. Atualmente é Consultor técnico na empresa Brasilbio 
Consultoria e Planejamento Rural e Ambiental LTDA. Atuou mais de de 10 
anos como Professor Universitário na graduação em cursos de Agronomia, 
Zootecnia, Veterinária e Engenharia Florestal e Pós graduação lato senso 
em graduação em Agronomia, além de professor no Ensino Técnico. Atuou 
e atua como consultor independente em Sistemas de produção de grãos 
(soja e milho) e forragens (bovinocultura de corte e leite). Atuou e atua como 
instrutor em treinamentos e cursos de capacitação em diversas empresas 
do segmento agrícola com foco em Fertilidade do solo, Nutrição de Plantas 
e Adubação de culturas Agrícolas. É produtor rural com atividade principal 
na Pecuária de corte (Cria). Tem experiência em Fertilidade do Solo e 
Adubação. Produção de Soja e Milho. Forragiculta. Substrato para plantas.

Janaina Borges de Azevedo França DRA:
Doutora em Ciências Agrárias - Agronomia - Instituto Federal Goiano 
- Campus Rio Verde com ênfase em recursos hídricos. Mestre em 
Engenharia Agrícola na área de Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental , Universidade Estadual de Goiás - Câmpus Henrique Santillo. 
Especialista em Docência do Ensino Superior - Instituto Federal Goiano - 
Campus Avançado Ipameri. Especialização em Andamento em Formação 
de Professores e Práticas Educativas - Instituto Federal Goiano - Campus 
Avançado de Ipameri. Graduação em Pedagogia - Universidade Estácio de 
Sá - Polo EAD Ipameri. Graduação em andamento em Marketing Digital - 
Universidade Estácio de Sá - Polo EAD Ipameri. Graduada em Agronomia 
pela Universidade Estadual de Goiás - Câmpus Ipameri, com ênfase na 
conservação do meio ambiente.



QUEM É A DALMASS?
A DALMASS é uma empresa especialista em Pós-graduação lato
sensu nas áreas de Gestão, Saúde, Psicologia, Farmácia, Estética,
Direito, Engenharia, Nutrição, Perícia, Meio Ambiente,
Contabilidade, Liderança & Compliance, Gestão de Negócios e
Comunicação.

Referência na oferta de cursos de especialização na Região Norte
do país, em cidades como Belém, Marabá, Santarém e Macapá, a
DALMASS é referência de mercado em suas áreas de atuação pelo
ensino de credibilidade e networking que gera resultados para
mais de 3.000 alunos certificados e em formação.
Focada em melhorar a empregabilidade e a atualização
profissional de seus alunos, a empresa valoriza o corpo docente
que tem comprovada experiência acadêmica e importante
atuação profissional. A sala de aula serve como um laboratório
para vivências, troca de experiências entre discentes e docentes.

Existem também dias de campo e atividades práticas fora de sala
de aula. Tudo isso para atender à necessidade dos pós-graduandos
em agregar valor à sua carreira.

Outro diferencial da empresa é a capacidade de atrair e se associar
a lideranças de renome, por meio de parcerias com associações,
entidades de classe, empresários regionais e formadores de
opinião. Como consequência, tornou-se uma Escola de
Especialização, capaz de fomentar as melhores práticas no
mercado de trabalho e certificar profissionais a partir da
credibilidade, inovação e responsabilidade.


