
           

Pós-Graduação em Cafeicultura 
Patrocínio, MG 
Início: 14 de Junho de 2013 
 

A Pós Graduação em Cafeicultura traz, através de profissionais que vivenciam na prática os 
assuntos abordados, técnicas que permitem elevar a produtividade, reduzir custos de produção, 
aumentar os lucros, melhorar a eficiência e qualidade dos processos produtivos e gerar maior 
sustentabilidade da atividade cafeeira. 

 
Formato do curso: Especialização lato sensu com 19 encontros de 2 dias por mês. Sextas de 13:00 
às 21:00 e sábados de 08:00 às 18:00. 
 
Carga horária: 360 horas 
 
Assuntos abordados: 
 
1º Módulo – 14 e 15 de Junho de 2013 
Metodologia de pesquisa 
Fabrício Teixeira Andrade (Mestre, Rehagro) 

 Processo de avaliação, desenvolvimento dos módulos, Trabalho de Conclusão de Curso. 
 

2º Módulo – 19 e 20 de Julho de 2013 
Fisiologia e nutrição do cafeeiro  
José Donizeti Alves (PhD, UFLA) 

 Morfofisiologia;  

 Fotossíntese e respiração;  

 Relações hídricas;  

 Desenvolvimento e produção. 
 
3º Módulo – 16 e 17 de Agosto de 2013 
Fertilidade do solo 
André Luiz Alvarenga Garcia (Mestre, Procafé) 

 Fatores edafoclimáticos;  

 Zoneamento agroclimático;  

 Pedologia. 
 
4º Módulo – 13 e 14 de Setembro de 2013 
Fertilidade do solo 
Alysson Vilela Fagundes (Mestre, Procafé) 

 Nutrientes e conceitos básicos;  

 Física, química e biologia do solo;  

 Dinâmica dos nutrientes e integração com as plantas; 
 
5º Módulo – 04 e 05 de Outubro de 2013 
Gestão financeira, de pessoas e de riscos e comercialização 
Régis Ferreira (Especialista, Rehagro) 

 Gestão;  

 Fluxo de caixa;  

 Custos de produção;  

 Gestão por resultados. 
 



6º Módulo – 08 e 09 de Novembro de 2013 
Fertilidade do solo 
Alysson Vilela Fagundes (Mestre, Procafé) 

 Amostragem e interpretação de análises de solo;  

 Correções de solo;  

 Manejo e fertilidade. 
 
7º Módulo – 13 e 14 de Dezembro de 2013 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
Fábio Moreira (Doutor, UFLA) 
Daniel Veiga (Coordenador Cafeicultura Rehagro) 

 Alternativas de colheita e impactos econômicos no negócio;  

 Pontos chave, gargalos e planejamento da colheita;  

 Plantas daninhas em lavouras de café;  

 Efeitos sobre o desenvolvimento da cultura principal;  

 Impactos econômicos das plantas daninhas;  

 Manejo e métodos de controle. 
 
8º Módulo – 10 e 11 de Janeiro de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
Grupo Pos Cafe (Flávio Borem - phd ufla, coordenador) 

 Eficácia e impactos econômicos da pós colheita;  

 Relação entre a pós colheita e a qualidade. 
 
9º Módulo – 14 e 15 de Fevereiro de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
Vinícius Andrade (Mestre, Rehagro) 

 Melhoramento genético;  

 Cultivares;  

 Escolha da área e preparo do solo;  

 Formação de mudas e plantio. 
 
10º Módulo – 14 e 15 de Março de 2014 
Fisiologia e nutrição do cafeeiro 
Alysson Vilela Fagundes (Mestre, Procafé) 

 Exigências do cafeeiro e equilíbrio nutricional;  

 Tipos de fertilizantes, época de aplicação e recomendação;  

 Diagnose de deficiências. 
 
11º Módulo – 04 e 05 de Abril de 2014 
Gestão financeira, de pessoas e de riscos e comercialização 
Fabrício Teixeira Andrade (Mestre, Rehagro) 

 Mercado de commodities;  

 Formação de preços;  

 Gestão de riscos;  

 Estratégias de comercialização. 
 
12º Módulo – 09 e 10 de Maio de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
Daniel Veiga (Coordenador Cafeicultura Rehagro) 

 Biologia e ecologia das pragas do cafeeiro;  

 Identificação e amostragem;  

 Danos e impactos econômicos;  

 Manejo e métodos de controle. 
 

13º Módulo – 06 e 07 de Junho de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 



Vinícius Andrade (Mestre, Consultor Rehagro) 

 Doenças, etiologia e epidemiologia;  

 Identificação e amostragem;  

 Danos e impactos econômicos;  

 Manejo e métodos de controle. 
 
14º Módulo – 18 e 19 de Julho de 2014 
Gestão financeira, de pessoas e de riscos e comercialização 
Daniel Veiga (Coordenador Cafeicultura, Rehagro) 

 Importância dos indicadores na gestão;  

 Coleta de dados, seleção e elaboração de indicadores;  

 Relação entre os indicadores e os resultados técnicos e econômicos. 
 
15º Módulo – 15 e 16 de Agosto de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
Alexandre Mudrik (Diretor Hidroferti) 

 Toxicologia e a relação defensivos-meio ambiente;  

 Tipos de equipamento e estratégias de controle;  

 Introdução, planejamento e implementação da agricultura de precisão. 
 
16º Módulo – 12 e 13 de Setembro de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
André Luiz Alvarenga Garcia (Mestre, Procafé) 

 Tipos de podas e seus efeitos técnicos e econômicos;  

 Planejamento e execução;  

 Manejo de lavouras podadas. 
 
17º Módulo – 10 e 11 de Outubro de 2014 
Gestão financeira, de pessoas e de riscos e comercialização 
Eduardo Diniz - Rehagro (Gestor de Negócios-Agricultura) 

 Conceitos e paradigmas;  

 Desenvolvimento de competências e motivação;  

 Formação e gestão de pessoas;  

 Impactos da gestão de pessoas nos resultados do negócio. 
 
18º Módulo – 07 e 08 de Novembro de 2014 
Manejo, colheita, pós colheita e qualidade do café 
André Luís Teixeira Fernandes (Doutor, UNIUBE) 

 Impactos e benefícios; solo, clima e a relação entre a água e as plantas;  

 Métodos de irrigação;  

 Planejamento, implantação e manejo. 
 

19º Módulo – 05 e 06 de Dezembro de 2014 - Metodologia de pesquisa 
Fabrício Teixeira Andrade (Mestre, Rehagro) 

 Apresentação, discussão e avaliação de TCCs com todos os alunos da turma. 

 
 
O Rehagro se reserva o direito de alterar o programa do curso caso julgue necessário para o bom andamento do curso, sem prejuízo 

ao conteúdo ministrado. 
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"Acredito que a cafeicultura do Rehagro realiza um modelo diferente de assistência 
técnica. O trabalho vai desde a recomendação técnica até a checagem de 
indicadores e acompanhamento dos resultados econômicos. Acredito que o grande 
diferencial do trabalho é que a preocupação da equipe do Rehagro vai além do 
técnico. Vejo eles muito comprometidos com o nosso resultado. Parabéns!" 
Vander de Sousa Andrade - Proprietário da Fazenda Três Barras em Nazareno 
- MG 
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MATRICULE-SE!  
Entre em contato conosco: 

www.rehagro.com.br 
cafe@rehagro.com.br 

(31) 3343-3800 


