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EMENTA

A trajetória da extensão rural no Brasil e a mudança do paradigma difusionista para a construção do conhecimento 

agroecológico. Abordagem sistêmica como referencial teórico/metodológico para leitura das realidades em 

comunidades e territórios rurais. Diagnóstico participativo como estratégia de planejamento, execução e avaliação 

dos processos de intervenção em comunidades e territórios rurais. Técnicas e ferramentas de sistematização de 

experiências como estratégia de comunicação. Os movimentos sociais e o desenvolvimento rural sustentável. 

Estudo das políticas públicas para o desenvolvimento rural.

OBJETIVOS

Contribuir para desenvolver com os estudantes a habilidade de lerem as diferentes “realidades” locais, 

identificando potencialidades e limitações para construir de forma participativa, estratégias de mitigação dos 

fatores limitantes e fortalecer as potencialidades para o desenvolvimento das comunidades e territórios rurais 

brasileiros.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

1. Trajetória da extensão rural no Brasil e seu diálogo com a Agroecologia

2. A importância da mudança na forma de se assessorar famílias e comunidades rurais, considerando este

público como sujeitos transformadores de sua própria realidade e portanto, a vos na construção e

execução de projetos de desenvolvimento;



3. Ferramentas de abordagem que considerem os agroecossistemas como resultados de um processo

evolutivo da intervenção dos sujeitos gestores, ao longo do tempo;

4. Organização e sistematização de conhecimentos e

5. experiências de famílias rurais em linguagens e mídias que facilitem a leitura e interpretação pelo público

beneficiário;

6. Técnicas de comunicação rural;

7. Papel das organizações sociais de base, como sujeitos cole vos de transformação do meio rural, enquanto

proponentes e executoras de projetos de desenvolvimento rural sustentável;

8. Papel das Organizações não Governamentais nacionais e internacionais na construção de polí cas públicas

para o campo em ênfase na Assistência Técnica e Extensão Rural;

9. O estado brasileiro enquanto promotor dos processos de desenvolvimento, através de programas e

políticas públicas para o campo.

METODOLOGIA DE ENSINO

Serão desenvolvidas aulas expositivas, onde o processo de construção do conhecimento será pautado pela 

valorização da participação dos discentes, considerando suas experiências como referência para os debates em 

sala de aula. Também serão realizados debates pautados em experiências de extensão rural, publicadas em 

boletins informativos, cartilhas, revistas, vídeos e outros. Visitas às comunidades rurais permitirão os exercícios 

práticos com as ferramentas de leitura participativa da realidade e sistematização de experiências, momento 

quando os discentes exercitarão, também, o trabalho em equipe e a apresentação oral dos resultados de seus 

esforços. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[ x] Quadro

[ x] Projetor

[ x] Vídeos/DVDs

[ x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ x] Equipamento de Som

[ x] Laboratório

[ x] Softwares²

[ x] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação será continuado onde ao longo de todo o período serão desenvolvidas atividades de produção textual, 

como sínteses de debates, interpretação crítica de artigos e os produtos resultantes das atividades práticas. Ao final do período 

será realizada uma avaliação participativa da evolução individual de cada discente; Também serão adotadas atividades 

dissertativas com questões orientadoras.
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