
 

 

 

ZOOTECNIA 

COORDENADORIA DO CURSO DE ZOOTECNIA 

P L A N O  D E   E N S I N O 

DISCIPLINA:Extensão Rural ANO/SEMESTRE/VAGAS: 

1º período emergencial 2020 

CARÁTER: Obrigatória 

CARGA HORÁRIA:54h TEÓRICA:54h PRÁTICA:  REQUISITO: Gestão do 
Agronegócio 

PROFESSOR: Deodoro Brighenti DEPARTAMENTO: DEZOO 

EMENTA: Histórico e introdução à extensão rural.  A herança histórica da agropecuária brasileira e a 
influencia da cultura Afro-Brasileira e indígena. Comunidades remanescentes dos quilombolas.  O 
desenvolvimento sócio cultural e econômico rural no Brasil. Políticas de desenvolvimento nacionais e 
regionais. Análise da questão agrária. Associativismo e cooperativismo. Estruturação dos órgãos básicos de 
uma cooperativa. Formas para implantação e desenvolvimento de cooperativas. Formas de difusão e adoção 
de tecnologia. Extensão como educação e prática social. A extensão rural e sua importância nas relações 
étnico raciais. Metodologias pedagógicas em extensão rural. Elaboração de projetos de extensão rural. 
OBJETIVOS: Capacitar o discente para o planejamento, organização, direção e controle de sistemas de 
produção. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1ª semana: Atividades teórica síncrona: Apresentação do conteúdo, motivação do curso: Zootecnia e 
Extensão Rural 

Atividade prática assíncrona: Panorama da Extensão Rural no novo cenário (vídeo).  

2ª semana: Atividades teórica síncrona: Histórico e introdução à extensão rural no Brasil. 

3ª semana: Atividades teórica síncrona: O desenvolvimento sócio econômico rural no Brasil. 

4ª semana:      Atividades teórica síncrona: O Associativismo e Cooperativismo 

                      Atividade prática assíncrona: Prática do associativismo e cooperativismo (vídeo) 

5ª semana:     Atividades teórica síncrona: Formas para implantação e desenvolvimento das Associações e 
Cooperativas. 

6ª semana: Atividades teórica síncrona: A Extensão Rural e Agricultura familiar e não familiar 

                        Atividade prática assíncrona: Artigos complementares. 

7ª semana       Atividades teórica síncrona: Entidades de Assistência Técnica e Extensão Rural 

8ª semana       Atividades teórica síncrona:  EMATER, SENAR, SEBRAE e Secretárias  

                      Atividade prática assíncrona: Textos complementares e vídeos. 

9ª semana Atividades teórica síncrona: Políticas de desenvolvimento nacionais e regionais 

                        Atividade prática assíncrona: Artigos complementares. 

10ª semana:   Atividades teórica síncrona: Explorando o PNATER e o PRONAF. 

11ª semana: Atividades teórica síncrona: Difusão de inovações. 

                        Atividade prática assíncrona: Textos complementares 

12ª semana: Atividades teórica síncrona: Métodos de alcance grupal e metodologias pedagógicas 

METODOLOGIA E RECURSOS AUXILIARES: 

 A disciplina será abordada por meio de aulas expositivas em ambiente virtual. 
 Aulas remotas semanais com duração de 60 minutos no horário da disciplina. 



 Durante as aulas será utilizada plataforma digital (Google meet) com exibição de slides e gravação 
para posterior consulta dos alunos. 

 A frequência será atestada da seguinte maneira: 

1- Será realizada a chamada presencial durante as aulas virtuais. 

 Materiais didáticos complementares ao curso (apostilas, cadernos, exercícios, vídeos) serão 
disponibilizados no Portal Didático (www.campusvirtual.ufsj.edu.br) e  

 

 Os alunos deverão observar o disposto na Resolução 007/2020/CONEP. 

AVALIAÇÕES:  

 As avaliações feitas deverão ser submetidas no Portal Didático na data especificada. 

 As avaliações totalizarão 10,0 pontos distribuídos da seguinte maneira: 

1. Quatro avaliações no Portal Didático: 2,5 pontos cada  

2. Avaliação substitutiva 
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Professor Responsável  
     Deodoro Magno Brighenti 

______________________________ 
Coordenadora do Curso de Zootecnia 
Profa. Janaina Azevedo Martuscello Vieira da Cunha 


