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MAPAS MENTAIS

Formas de compreensão

 Assistir aula

 Ler textos

 Fazer resumos (textuais)

 Mapas mentais (gráficos)

 Etc...

Mapas mentais
 O que são os mapas mentais?

1) Ferramenta – informações chaves e organizadas
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Benefícios
 Auxilia muito na compreensão

1) As informações ficam claras

2) Obriga o entendimento do assunto

3) Organiza as ideias de forma 
hierarquizada e conectada

4) Aprofunda a sua atenção e ressalta 
detalhes

5) Sintetiza as informações

 Deixa o estudo mais dinâmico e profundo

 Auxilia na memorização

Objetivo
 Compreender o conteúdo

1) Organiza

2) Conecta

3) Sintetiza

4) Raciocínio para monta-lo

 Memorizar o conteúdo
1) Memória fotográfica

2) Memória associativa

Quando usá-los
 Compreeder

1) Assunto complexo

2) Assunto extenso 

3) Assunto espaçado

 Memorizar
1) Revisão

2) Explicação dos Flash cards ou fichas de desenho (versos)

Devo fazer Mapa mental de tudo?
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Mapas mentais
 Tipos de Mapas mentais

1) Mapa de síntese

2) Mapa de análise

Mapas mentais
 Como montar os mapas mentais

1) Esquemas ou fluxogramas
a) Palavras chaves

b) Abreviações

c) Símbolos

d) Desenhos

2) Dicas
a) Coloridos (sem exagero)

b) Sem excesso de informação
i. Pode dividir um assunto em mais de um mapa mental

Mapas mentais
 Pode fazer em:

1) Cartolina

2) Folha branca 

3) Caderno

4) Software

5) Fichas
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Ficha pautada

Estrutura na Ficha
Bloco 1                                                               Nome da disciplina

Data                                                                      Número do MM

Anotações
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Como montar o Mapa Mental...

Passo a passo
 Frente da ficha

1) Mapa mental
a) Palavra/desenho/símbolo principal do que se trata o 

assunto

b) Conectar as informações de forma lógica 

 Verso da ficha

1) Explicação do Mapa Mental
a) Objetiva e clara

b) Fonte da informação

Montando mapas mentais para 
organizar, conectar e sintetizar as 

informações... ANALÍTICO



29/10/2018

6

Conteúdo – CF e PTV
IN nº 28 de 24/08/16: Aprova a Norma Técnica para a utilização
da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV.

Art. 2º A PTV é o documento emitido para acompanhar o trânsito
da partida de plantas ou produtos vegetais, de acordo com as
normas de defesa sanitária vegetal, e para subsidiar, conforme o
caso, a emissão do Certificado Fitossanitário – CF e do Certificado
Fitossanitário de Reexportação – CFR, com declaração adicional
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Art. 3º A PTV será exigida para o trânsito de partida de plantas
ou de produtos vegetais com potencial de veicular praga
quarentenária presente, praga não quarentenária
regulamentada, praga de interesse da Unidade da Federação –
UF e por exigência de país importador, salvo quando for
dispensada em norma específica da praga.:

Parágrafo único. Entende-se por praga de interesse de UF
aquela de importância econômica, cuja disseminação possa
ocorrer por meio de trânsito de plantas e de produtos vegetais e
que seja objeto de programa oficial de prevenção ou controle na
mesma UF, reconhecido pelo Departamento de Sanidade
Vegetal – DSV.

Conteúdo – CF e PTV
IN nº 28 de 24/08/16: Aprova a Norma Técnica para a utilização
da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV.

Art. 2º A PTV é o documento emitido para acompanhar o trânsito
da partida de plantas ou produtos vegetais, de acordo com as
normas de defesa sanitária vegetal, e para subsidiar, conforme o
caso, a emissão do Certificado Fitossanitário – CF e do Certificado
Fitossanitário de Reexportação – CFR, com declaração adicional
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Qual o assunto?

Trânsito de vegetais e seus 
produtos
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Conteúdo – CF e PTV
IN nº 28 de 24/08/16: Aprova a Norma Técnica para a utilização
da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV.

Art. 2º A PTV é o documento emitido para acompanhar o trânsito
da partida de plantas ou produtos vegetais, de acordo com as
normas de defesa sanitária vegetal, e para subsidiar, conforme o
caso, a emissão do Certificado Fitossanitário – CF e do Certificado
Fitossanitário de Reexportação – CFR, com declaração adicional
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Quais são os assuntos 
conectados?

Potencial ou não de veicular 
pragas
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Conteúdo – CF e PTV
IN nº 28 de 24/08/16: Aprova a Norma Técnica para a utilização
da Permissão de Trânsito de Vegetais - PTV.

Art. 2º A PTV é o documento emitido para acompanhar o trânsito
da partida de plantas ou produtos vegetais, de acordo com as
normas de defesa sanitária vegetal, e para subsidiar, conforme o
caso, a emissão do Certificado Fitossanitário – CF e do Certificado
Fitossanitário de Reexportação – CFR, com declaração adicional
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA.

Artigo desse tamanho... 
Com esse tanto de 

informação...
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Mapa Mental
 Juntei informações espaçadas de um mesmo assunto

 Organizei o conteúdo escrito de forma mais visual para 
compreender e memorizar

 Possibilitou-me ver detalhes e conexões que passariam 
desapercebidas apenas com a leitura do artigo

E se eu quiser só entender o 
artigo e depois jogar fora o mapa 

mental?
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Montando mapas mentais para 
organizar, conectar e sintetizar as 

informações... SINTÉTICO

Conteúdo – Postulados de Koch
 Postulados de Koch: Sequência de procedimentos utilizada 

para se estabelecer a relação causal entre um microrganismo 
e uma doença.

1. O microrganismo deve estar associado com a doença em 
todas as plantas sintomáticas.

2. O microrganismo deve ser isolado da planta doente e 
cultivado em cultura pura.

Aula Fitopatologia Ifope
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3. O microrganismo em cultura pura, deve ser inoculado sobre 
plantas sadias (mesma espécie ou variedade) e produzir a 
mesma doença nas plantas inoculadas.

4. O microrganismo deve ser isolado em cultura pura novamente 
e suas características devem ser as mesmas das observadas 
em 2.

Conteúdo – Postulados de Koch

Aula Fitopatologia Ifope

Mais um exemplo... SINTÉTICO
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Secagem de Sementes e Grãos

 Métodos de secagem de sementes e grãos
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Anotações

Revisão
 Ler um bloco por dia em 1h aproximadamente

1) Bloco de Flash cards + Fichas de desenhos + Mapas 
mentais

 Revisar todos os dias 

1) 6x por semana

 Mais detalhes sobre a revisão no final do curso
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Considerações finais...

Considerações finais
 Quando fazer o Mapa Mental?

1) Faça Mapa Mental de artigos ou textos que sentir necessidade 
de ter uma visão geral para compreender o assunto (mapa 
sintético).

2) Faça Mapa Mental de artigos que julgar um pouco ou muito 
confusos de visualizá-los ou compreendê-los na primeira ou 
segunda leitura.

3) Faça Mapa Mental para assuntos que estiverem sido 
explicados a você de forma espaçada e você quer junta-lo para 
facilitar o entendimento.

 Quando não fazer Mapa mental?

Considerações finais
 Monte Flash Cards com perguntas sobre os Mapas 

Mentais

 Revise os Mapas mentais, Flash cards e fichas de 
desenho juntos por blocos
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Anotações


