
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Desenvolvimento Rural e meio Ambiente 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Série/Período: 2 

Carga Horária: 60h Carga Horária: 10 Carga Teórica: 50h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

  

 O conceito de desenvolvimento e sua evolução histórica, a relação entre concepção 
sobre desenvolvimento rural e pensamentos econômicos e social vigentes. O debate teórico 
sobre a agricultura familiar. A produção social brasileira no último quarto de século. A sociologia 
da Agricultura e outros marcos teóricos. Agricultura familiar no Brasil: interpretações recentes. 
Diferenças entre desenvolvimento rural, agrário e agrícola. Agricultura e sustentabilidade. 
Agricultura familiar no Brasil. Modernização e políticas agrárias. Globalização e gestão dos 
agronegócios. O novo rural brasileiro. Consumo e meio Ambiente. Projetos de educação 
ambiental. Biosfera: conceito, história e organização em ecossistemas. Questão Ambiental: 
Dívida ecológica, dívida social, dívida econômica. Participação e organização familiar e 
comunitária. A justiça social. A humanização do trabalho. Os ecossistemas locais. A 
recuperação, preservação e manejo dos ecossistemas. Legislação Ambiental. Ser Humano e 
Meio Ambiente. Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 
 

 Proporcionar elementos teóricos para o entendimento da dinâmica do desenvolvimento 
rural, de modo a compreender as mudanças ocorridas no espaço rural e suas 
implicações sobre a sustentabilidade. 

 
 
 
Específicos 
 

 Conhecer os conceitos, teorias e concepções sobre o enfoque sistêmico; 

 Discutir os principais aspectos relacionados a evolução da agropecuária brasileira e 
seus impactos; 

 Conhecer as principais estratégias de ações para a promoção do desenvolvimento 
rural; 

 Relacionar os diferentes sistemas de produção rural com o desenvolvimento rural 
sustentável; 

 Conhecer os principais critérios e indicadores de sustentabilidade e discutir alternativas 
para o desenvolvimento rural sustentável.  

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

1. O conceito de desenvolvimento e sua evolução histórica 
2. A relação entre concepção sobre desenvolvimento rural e pensamentos econômicos e 
social vigentes. 
3. O debate teórico sobre a agricultura familiar.  



4. A produção social brasileira no último quarto de século.  
5. A sociologia da Agricultura e outros marcos teóricos.  
6. Agricultura familiar no Brasil: interpretações recentes.  
7. Diferenças entre desenvolvimento rural, agrário e agrícola.  
8. Agricultura e sustentabilidade.  
9. Agricultura familiar no Brasil.  
10. Modernização e políticas agrárias.  
11. Globalização e gestão dos agronegócios.  
12. O novo rural brasileiro.  
13. Consumo e meio Ambiente.  
14. Projetos de educação ambiental.  
15. Biosfera: conceito, história e organização em ecossistemas.  
16. Questão Ambiental: Dívida ecológica, dívida social, dívida econômica.  
17. Participação e organização familiar e comunitária.  
18. A justiça social.  
19. A humanização do trabalho.  
20. Os ecossistemas locais.  
21. A recuperação, preservação e manejo dos ecossistemas.  
22. Legislação Ambiental.  
23. Ser Humano e Meio Ambiente.  
24. Políticas de Meio Ambiente e Sustentabilidade. 

 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 
O curso será desenvolvido em um processo envolvendo: leitura, análise, discussão, 
desenvolvimento de trabalhos individuais e em grupo, apresentação de seminários, com aulas 
expositivas, teóricas e experimentais. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
1.  As avaliações visam verificar a compreensão e evolução dos alunos 
nos temas discutidos no respectivo bimestre, bem como, o cumprimento dos objetivos 
propostos; 
2. As notas atribuídas a cada bimestre serão o resultado da avaliação dos 
trabalhos realizados em grupo, da apresentação de seminários, exercícios propostos e da 
realização de provas teóricas;  
3. Também será considerado o esforço individual do aluno, no sentido de ampliar 
os seus conhecimentos além dos conteúdos apresentados em sala de aula. 

 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

  

Sala de aula, quadro de lousa, pincel e data-show. Aulas expositivas com discussão de textos, 
confecção de relatórios, apresentação de seminários, visitação a campo. 

 
 

PRÉ-REQUISITO 
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