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EMENTA 

 Histórico, princípios filosóficos e objetivos da extensão pesqueira e sua relação com a 
extensão rural e o processo de comunicação: a metodologia e o planejamento de 
comunicação nesta área. 
  

 

OBJETIVOS 

Geral 
 

 Analisar o conceito de Extensão Pesqueira à luz das discussões contemporâneas 
sobre a relação global/local, as novas ruralidades e suas implicações na pesca. 
 

Específicos 
 

 Compreender sobre a importância da extensão pesqueira; 

 Identificar as principais lideranças e grupos dentro da comunidade; 

 Conhecer sobre os principais movimentos sociais dos pescadores; 

 Compreender o que é a colônia de pesca; 

 Saber as diferenças e a aplicação do associativismo e cooperativismo; 

 Conhecer a importância do desenvolvimento local; 

 Saber as novas políticas de assistência técnica. 
 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Unidade I – Histórico da extensão rural e pesqueira 

 Aspetos no Brasil; 

 Comunidades, grupos e lideranças; 

 Cultura marítima e movimentos sociais de pescadores; 

 Participação; 

 Colônia/Associativismo/Cooperativismo; 
 
Unidade II – Extensão Pesqueira 

 Invasão Cultural 

 Novas ruralidades; 

 Culturas hibridas; 

 Desenvolvimento local 

 Políticas de assistência técnica e extensão rural; 

 Pesca e agroecologia. 
 

 



METODOLOGIA DE ENSINO 

 Aulas expositivo-dialogadas, leitura e discussão de textos, estudo dirigido, 
apresentação de vídeos e exercícios de fixação da aprendizagem. Técnicas de 
dinâmicas de grupos. Debates e visitas técnicas 

 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 Prova Discursiva 

 Prova objetiva 

 Seminários 

 Atividades desenvolvidas em sala 

 Haverá, ao final de cada módulo, exercício direcionado, exclusivamente, a suprir as 
competências que se demonstraram não assimiladas pelos discentes. Nesse 
mecanismo, a prova de reposição também obedecerá às carências identificadas para 
as competências desejadas. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Físicos, humanos e materiais (Sala, quadro, pincel, datashow, livros, vídeos, 
transporte terrestre). 
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