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Departamento
DEGEO

-

EMENTA

Evolução histórico-geográfica da agricultura no mundo e no Brasil. Entendimento das diferentes
formas de ocupação do espaço rural brasileiro. Ecologia, cultura e economia camponesa. Modelos
do desenvolvimento rural: agricultura familiar x agricultura patronal. A modernização agrícola.
Populações tradicionais. A questão da terra.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1 – Conceitos e definições: agricultura, geografia da agricultura, geografia agrária, geografia rural.
2 – Histórico da agricultura
3 – Questão da terra no Brasil, questão agrária e capitalismo
4 – Agricultura brasileira, evolução, modernização e questões sociais
•
•
•

•

•

METODOLOGIA

O programa será abordado através de aulas síncronas e assíncronas, por meio
da disponibilização de material didático (textos, exercícios, atividades
complementares, audiovisuais) no Portal Didático;
As atividades e exercícios a serem desenvolvidos de forma assíncrona pelos
alunos serão disponibilizados e deverão ser entregues via portal didático.
Poderá ser disponibilizado o atendimento remoto individual, respeitando as
possibilidades de acesso remoto de cada aluno e disponibilidade do professor ,
com horário a ser marcado com antecedência por meio de e-mail, enviado pelo
aluno via portal didático.
O horário das aulas síncronas a serem marcadas seguirá o horário definido
antes da paralização das atividades. Serão nas sextas feiras às 19:00h. Outros
horários poderão ser definidos desde que haja concordância de todos os
discentes matriculados.
Toda a comunicação oficial entre docente e alunos, inclusive envio de
atividades assíncronas, marcação de atendimento individual remoto, avisos
sobre eventuais alterações no desenvolvimento da disciplina, etc, deverá ser
feita por meio do Portal Didático.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
•

Cem pontos serão distribuídos na forma de atividades e exercícios assíncronos

disponibilizados no Portal Didático (100 pontos).
•

As atividades e exercícios assíncronos serão utilizados como controle de
frequência, devendo o aluno realizar o mínimo de 75% das atividades propostas
para ser considerado “frequente”, de acordo com a Resolução Conep no. 007, de
03 de agosto de 2020.
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