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DISCIPLINA: Agropecuária Agroecológica no Semiárido CÓDIGO DA DISCIPLINA:

PRÉ-REQUISITO:

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ ] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 6

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 60h/a PRÁTICA: EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h/a

DOCENTE RESPONSÁVEL: :  Selma dos Santos Feitosa

EMENTA

Agropecuária ecológica e desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro. biodiversidade do bioma caatinga e seu manejo

sustentável. manejo sustentável de recursos hídricos. tecnologias apropriadas à produção agrícola e pecuária no semiárido em

conformidade com os princípios da agroecologia. produção familiar camponesa e agroecologia no semiárido brasileiro.

OBJETIVOS

GERAL: 

Estudar a potencialidade do bioma caatinga para a produção agropecuária ecológica e sustentável. 

ESPECÍFICOS: 

• Apresentar a importância econômica e social da produção agroecológica; 

• Estudar as principais formas de manejo da vegetação caatinga para a produção agrícola e pecuária; 

• Compreender as práticas agroecológicas de manejo do solo e adubação para produção agrícola e pecuária; 

• Discutir sobre a importância da preservação dos recursos hídricos e formas de convivência com a escassez hídrica; 

• Demostrar e importância da agricultura familiar no contexto da produção agroecológica.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Caracterização da região semiárida brasileira 

    1. Condições de clima e solo 

    2. Caracterização da vegetação 



    3. Espécies da Caatinga com potencial para produção forrageiro

2. Agropecuária ecológica e desenvolvimento sustentável do semiárido brasileiro 

    1. Definição de desenvolvimento sustentável e sustentabil idade 

    2. Desenvolvimento sustentável da agropecuária na região semiárida

3. Estudo da biodiversidade do bioma caatinga e seu manejo sustentável 

    1. Caracterização da fauna e da flora do bioma caatinga 

    2. Recuperação de áreas degradadas 

    3. Manejo florestal

4. Manejo sustentável de recursos hídricos 

    1. Recuperação de matas cil iares 

    2. Técnicas de capitação, aproveitamento e reuso de água 

    3. Uso eficiente da água na produção agrícola e pecuária

5. Tecnologias apropriadas à produção agrícola e pecuária no semiárido em conformidade com os princípios da agroecologia

     1. Sistemas agrossilvipastoril  

    2. Produção de culturas agroecológica     

    3. Produção de animais agroecológica 

    4. Técnicas de manejo da vegetação caatinga

6. Produção familiar camponesa e agroecologia no semiárido brasileiro 

    1. Definição e caracterização da agricultura familiar 

    2. Importância da agricultura familiar para a produção agroecológica no semiárido

METODOLOGIA DE ENSINO

Os conhecimentos serão construídos nas aulas por meio de exposição dialogada; debates mediados e colaborativos; atividades

coletivas e individuais, além de apresentação de temáticas com análise e discussão em grupo.

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[ x] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ x] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

• Participação efetiva nas discussões em aulas; 

• Atividades colaborativas e individuais; 

• Avaliações continuadas em aulas; 

• Avalição teórica ao final do período letivo.
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