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EMENTA 

Apresentação da origem e dos fundamentos teóricos da agroecologia. Trabalho focado na unicidade 
entre as ciências sociais e naturais, buscando interações entre os processos agropecuários e 
econômicos. Estudo das bases epistemológicas da agroecologia decorrente da crise do modelo 
produtivista. Pluralidade e interdisciplinaridade de conhecimentos científicos e saberes populares 
envolvidos na agroecologia. 

OBJETIVOS 

- Apresentar as bases científicas e aplicações práticas da Agroecologia para uma produção 
agropecuária eficiente, duradoura, de baixo custo e de mínimo impacto no ambiente e na saúde 
humana. 

- Discorrer sobre as técnicas de produção de alimentos, através da reciclagem da matéria orgânica e 
da maximização e otimização do fluxo da energia nos agroecossistemas, capazes de gerar 
estabilidade ecológica, social e econômica nos sistemas de produção. 

- Relação da sustentabilidade de materiais e agroecologia. 

 

PROGRAMA INTERDEPARTAMENTAL DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM   

ARTES, URBANIDADES E SUSTENTABILIDADE  

1º PERÍODO EMERGENCIAL DE ENSINO REMOTO  

(de 08/09/2020 a 27/11/2020)  

Turno: DIURNO 

 INFORMAÇÕES BÁSICAS   

Currículo 

 

Unidade curricular: 

Epistemologia da Agroecologia 

Unidade 

Acadêmica: 

PIPAUS 

Período  

Emergencial  

(Ano/Semestre) 

I/2020 

Carga Horária  

Código 

 

Teórica 

60 horas 

Prática 

0 

Total 

60 horas 

Tipo Opt. Habilitação / Modalidade 

---  

Pré-requisito 

---  

Co-requisito 

---  



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1ª semana: 
- Atividades teórica síncrona: Apresentação da disciplina. Histórico da agroecologiaia Histórico, 
conceitos, objetivos e princípios da agroecologia. 

2ª semana: 

- Atividade teórica síncrona: Impactos da modernização da agricultura sobre os recursos naturais, a 
produção, a distribuição de alimentos e sobre o meio social. 

- Atividade assíncrona: vídeo o veneno está na mesa. 

https://www.youtube.com/watch?v=zr6nwvBhqyE 

3ª semana: 

- Atividades teórica síncrona: Agroecologia X Agricultura Convencional. 

- Atividade teórica assíncrona: Agroecologia X Agricultura Convencional (Leitura de artigos científicos 
e vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

4ª semana: 

- Atividades teórica síncrona: Agroecologia e desenvolvimento social. 

- Atividade teórica assíncrona: Agro x Ecologia x Vida (Leitura de artigos científicos e vídeos correlatos 
publicados em mídias sociais). 

- Atividade assíncrona: atividade avaliativa 1 referente ao conteúdo apresentado nas semanas 1, 2, 3 e 
4 (valor 3,0 pontos). 

5ª semana: 

- Atividades teórica síncrona: Agroecologia Urbana. 

- Atividades teórica assíncrona:Agroecologia Urbana: transformando cidades (Leitura de artigos 
científicos e vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

6ª semana: 

- Atividade teórica síncrona: Feminismo e Agroecologia. 

- Atividades teórica assíncrona: Sem feminismo não há agroecologia (Leitura de artigos científicos e 
vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

7ª semana: 

- Atividades teórica síncrona: Transição Agroecológica. 

- Atividades teórica assíncrona: Re-começar -  transição agroecológica (Leitura de artigos científicos e 
vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

- Atividade assíncrona: atividade avaliativa 2 referente ao conteúdo apresentado nas semanas 5, 6 e 7 
(valor 3,0 pontos). 

8ª semana: 

- Atividade teórica síncrona: Princípios da produção agroecológica de vegetais. 

- Atividade teórica assíncrona: Controle fitossanitário (Leitura de artigos científicos e vídeos correlatos 
publicados em mídias sociais). 



9ª semana: 

- Atividades teórica síncrona: Produção agroecológica de animais. 

- Atividade teórica assíncrona: Produção agroecológica de animais (Leitura de artigos científicos e 
vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

10ª semana: 
- Atividades teórica síncrona: Sustentabilidade do Solo. 

- Atividade teórica assíncrona: Sustentabilidade do Solo. 

(Leitura de artigos científicos e vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

11ª semana: 
- Atividades teórica síncrona: Bioconstrução. 

- Atividade teórica assíncrona: Bioconstrução. 

(Leitura de artigos científicos e vídeos correlatos publicados em mídias sociais). 

- Atividade assíncrona: atividade avaliativa 3 referente ao conteúdo apresentado nas semanas 8, 9, 10 
e 11 (valor 4,0 pontos). 

12ª semana: 
- Atividade assíncrona: Reposição de atividade avaliativa. 

- Atividade síncrona: Encerramento da disciplina. 

METODOLOGIAS DE ENSINO  

• A disciplina será abordada por meio de aulas expositivas em ambiente virtual. 

• As aulas virtuais serão oferecidas via Google Meet ou qualquer outra plataforma de streaming, a 
combinar com os alunos, em caso de problemas de transmissão. 

• As aulas síncronas serão oferecidas por meio de transmissões ao vivo (Lives) pré-agendadas, 
onde os alunos irão interagir com o professor por meio do chat. Será respeitado o horário 
previsto da disciplina. 

• As aulas assíncronas poderão ser pré-gravadas e disponibilizadas no Youtube em datas 
agendadas ou serão adicionados capítulos e matérias áudio-visuaisem plataforma digital que 
seja mais acessível ao aluno. 

• Materiais didáticos complementares ao curso (apostilas, cadernos, exercícios, vídeos) serão 
disponibilizados via plataforma digital que seja mais acessível ao aluno. 

• Recomenda-se aos alunos a abertura de uma conta no gmail para acesso aos recursos dos 
programas da plataforma Google. 

• Todos os avisos e agendamentos de eventos serão comunicados por grupo de whatsapp. 

• Os alunos deverão observar o disposto na Resolução 009/2020/CONEP. 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Serão realizadas três atividades avaliativas de forma assíncrona durante o período emergencial 
remoto, totalizando 10 pontos. 

Caso o aluno não tenha como realizar qualquer atividade proposta, o mesmo poderá realizar a 
atividade de maneira assíncrona via portal didático na 12ª semana do período. 

REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

A frequência será atestada via submissão de exercícios na plataforma, combinada com os alunos 
no primeiro dia de aula. 
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