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EMENTA 

� A disciplina aborda uma visão multidisciplinar dos problemas decorrentes da 
agricultura moderna, por meio da apresentação dos modelos convencionais, 
promovendo o conhecimento do conceito de agroecossistemas sustentáveis dos 
pontos de vista social, econômico e ecológico. A disciplina, também, enfatiza a 
necessidade da criação de sistemas sustentáveis de produção de alimentos, com 
base em agriculturas ecológicas, tentando entender as complexas relações 
existentes entre as plantas cultivadas e as não cultivadas, animais e micro-
organismos do solo, e entre cada um desses organismos e o ambiente físico. 

 

 
 

OBJETIVOS DE ENSINO 

Geral 
 

� Trabalhar a compreensão e a reflexão crítica sobre o processo de construção do 
modelo hegemônico da sociedade atual, com ênfase na produção e consumo de 
alimentos, através das diversas dimensões da sustentabilidade, tendo as bases 
epistemológicas da Agroecologia como novo paradigma científico, visando apoiar a 
construção de estilos de produção e consumo de alimentos em bases mais 
sustentáveis. 

 
Específicos 

 
� Caracterizar os principais sistemas de produção agroecológica; 
� Identificar os principais problemas gerados pelo uso indevido dos recursos naturais; 
� Escolher as formas mais adequadas de manejo do ambiente para uma produção 

sustentável de alimentos e matérias primas; 
�  Propiciar aos alunos senso crítico das técnicas agrícolas potencialmente nocivas 

ao ambiente e a sustentabilidade dos agroecossistemas. 
 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 



 
Unidade 1 – Introdução à Agroecologia 
1.1 – Histórico da Agroecologia 
1.2 – Revolução verde e suas consequências 
1.3 – Movimentos sociais no Nordeste 
 
Unidade 2 – Modelos Convencionais de Agricultura 
2.1 – Princípios 
2.2 – Evolução 
2.3 – Resultados e problemas 
 
Unidade 3 – A Necessidade de Sistemas Sustentáveis de Alimentos 
3.1 – Práticas da agricultura convencional 
3.2 – A insustentabilidade da agricultura convencional 
3.3 – O caminho para uma maior sustentabilidade 
3.4 – O papel da Agroecologia 
 
Unidade 4 – Agriculturas de Base Ecológica 
4.1 – Biodinâmica 
4.2 – Orgânica 
4.3 – Natural 
4.4 – Biológica 
4.5 – Alternativa 
4.6 – Permacultura 
4.7 – Agroecológica 
4.8 – Ecológica 
4.9 – Orgânica como coletivo 
4.10 – Sustentável 
 
Unidade 5 – O Conceito de Agroecossistema  
5.1 – A estrutura dos ecossistemas naturais: propriedades estruturais das comunidades 
5.2 – Funcionamento dos ecossistemas naturais: fluxo de energia e ciclagem de 
nutrientes 
5.3 – Ecossistema versus agroecossistema 
 
Unidade 6 – Plantas e Fatores Ambientais 
6.1 – A planta 
6.2 – Luz 
6.3 – Temperatura 
6.4 – Umidade e chuva 
6.5 – Vento 
6.6 – Fogo 

 
 
 
 



Unidade 7 – O Solo  
7.1 – Solo ideal 
7.2 – Processos de formação e desenvolvimento do solo 
7.3 – Horizontes e perfis do solo 
7.4 – Características do solo 
7.5 – Nutrientes do solo 
7.6 – Matéria orgânica do solo (MOS) 
7.7 – Manejo do solo 
7.8 – Água no solo 
 
Unidade 8 – Fatores Bióticos 
8.1 – Relações ecológicas  
8.2 – Perspectiva organismo-ambiente-organismo 
8.3 – Alelopatia 
 
Unidade 9 – Base Ecológica do Manejo de Pragas, Doenças e Plantas Invasoras 
9.1– Pragas, doenças e plantas invasoras como indicadores de desequilíbrio no solo 
9.2 – O manejo de plantas invasoras como conservação do solo 
9.3 – Teoria da Trofobiose 
9.4 – Introdução ao Manejo Integrado de Pragas (MIP) 
 
Unidade 10 – Plano de Conversão 
10.1– Informações básicas para a conversão 
10.2 – Princípios orientadores da conversão 
10.3 – Elaboração de um projeto de conversão 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

� Aulas expositivas e dialogadas; debates coletivos a partir da utilização de textos e 
artigos científicos; aulas práticas no campo (entorno do Campus Picuí); pesquisa 
participativa e pesquisa-ação. 

 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação será realizado de forma integrada ao processo de aprendizagem 
do aluno, sempre relacionado aos objetivos e estratégias do ensino-aprendizagem. Para 
tanto serão considerados os seguintes critérios: 
- Participação nas atividades, considerando-se a iniciativa e a pertinência das 
contribuições dos alunos; 
- Frequência e pontualidade no comparecimento às atividades; 
- Qualidade na elaboração dos trabalhos acadêmicos e aproveitamento na prova escrita. 

RECURSOS DIDÁTICOS NECESSÁRIOS 

 
1. Quadro branco e acessórios; 
2. Sala de audiovisual; 
3. Data-show; 
4. Laboratório de Biologia; 
4. Ônibus para aulas de campo. 
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