Programa Acadêmico
Mobilidade Virtual de Pós-graduação
NOME DA DISCIPLINA/ATIVIDADE VIRTUAL:
ADR 130 - Seminários de Pesquisa em Agroecologia e Desenvolvimento Rural I (Mestrado)
NOME DO PROFESSOR RESPONSÁVEL (Nome, e-mail e telefone):
Anastácia Fontanetti – E-mail: anastacia@ufscar.br (sujeito a confirmação)
PROGRAMA NO QUAL A DISCIPLINA/ATIVIDADE É OFERECIDA:
Programa de Pós- Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural - PPGADR
CARGA HORÁRIA (em horas) E CRÉDITOS:
90 horas (seis créditos)
DATA DE INÍCIO E FIM DA DISCIPLINA/ATIVIDADE (mesmo que sujeito a confirmação)
Início:14/03/2022 Término:24/06/2022 (sujeito a confirmado)
DIA E HORÁRIO DAS ATIVIDADES:
Sexta-feira – 14 as 18 horas (sujeito a confirmação)
QUANTIDADE DE VAGAS OFERTADAS (mínimo 1)
Cinco vagas
OBJETIVOS GERAIS (da disciplina/atividade)
Promover e contribuir com o debate conceitual e teórico sobre as temáticas relacionadas
com as duas linhas de pesquisa do programa: Tecnologia e Processos em Sistemas
Agroecológicos e Agroecologia, Desenvolvimento Rural e Sociedade
EMENTA:
Atualidades e desafios da pesquisa em Agroecologia e Desenvolvimento Rural:
interdisciplinaridade, epistemologia, debates conceituais e teóricos; análise e interpretação
de resultados de pesquisa; relação entre ciência e sociedade; pesquisa em tecnologia e
processos; pesquisa em socioeconômica, cultura e políticas públicas; interfaces entre
ciência, educação, sociedade e políticas públicas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
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MODALIDADE (Aula Síncrona, Assíncrona, Síncrona-Assíncrona, Ainda não definido):
Aula Síncrona e atividades Assíncronas
LINK DO PROGRAMA ACADÊMICO (se houver):
www.ppgadr.ufscar.br
RECURSOS A SEREM UTILIZADOS PELO DOCENTE:
A disciplina é organizada no formato de webinário via google meet, aberta a comunidade.
Os palestrantes convidados realizam apresentações com duração de 1 hora e 30 minutos
e posteriormente ocorre o debate sobre o tema. A gravação será disponibilizada em
ambiente virtual- Classroom – UFSCar e Canal de Youtube Comunica- PPGADR.
PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DO ALUNO:
Os procedimentos de avaliação serão divididos em:
1. Participação em no mínimo 75% das atividades com interação sincrona por
webconferência via google meet;
3. Apresentação com interação síncrona por webconferência via goomeet do relato de
uma experiência ou prática agroecológica – atividade em grupo;
4. Elaboração do texto, seguindo template previamente disponibilizado, sobre o relato de
experiência ou prática agroecológica apresentado anteriormente que após revisão por
pares poderá ser publicado no Caderno Técnico Comunica, publicação do Programa de
Pós-Graduação em Agroecologia e Desenvolvimento Rural - PPGADR
BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

EMBRAPA, Marco Referencial em Agroecologia. Brasília: Embrapa (Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária), 2006, 70 p.
FAZENDA, I; TAVARES, D.; GODOY, H. Interdisciplinaridade na pesquisa científica.
Editora: Papirus; ed. 1, 2015, 128p.
LO SARDO, P.M.; FIGUEIREDO, R.A. A construção do campo da Agroecologia e sua
relação com o desenvolvimento rural. Interthesis, v. 12, n. 1, 2015, p. 337 a 360.
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MONTEIRO, D. Agroecossistemas. In: Caldart, R.S. et al (org.) Dicionário da educação do
campo. Rio de Janeiro. São Paulo. Expressão popular, 2012, p. 65 a 71.

MULLER, A., OSMAN-ELASHA, B. & ANDREASEN, L.; Strategies for feeding the
world more sustainably with organic agriculture. Nature communication. Institute of
Organic Agriculture (FiBL), Frick, Switzerland, 2017.
SEVILLA-GUZMAN, E., WOODGATE, G. Agroecology: foundations in agrarian
social thought and sociological theory. Agroecology and Sustainable Food Systems,
vol. 37, p. 3244, 2013
STÜRCK, J.; VERBURG, P. Multifunctionality at what scale? A landscape
multifunctionality assessment for the European Union under conditions of land use
change. Landscape Ecology, Volume 32, Issue 3, pp 481–500, March 2017.
WEZEL, A. et al. Agroecology as a science, a movement and a practice. A review.
Agronomy for Sustainable Development, vol. 29, p. 503515, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

REQUERIMENTOS INFORMÁTICOS: (exemplo: computador com internet)
É desejável que o estudante tenha acesso a internet Banda Larga, computador com
câmera, som e áudio.
DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CANDIDATURA
•
•
•
•
•
•
•

Formulário de candidatura da AUGM
Comprovante de matrícula em programa de pós-graduação
Histórico escolar do curso atual
Passaporte (página com foto) ou DNI
Currículo
Carta de anuência do escritório de Relações internacionais
Outros documentos poderão ser solicitados após a seleção

REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CANDIDATURA
Poderão se candidatar estudantes que estejam no último ano do curso de graduação ou
que já tenham se graduado (obtido o título) em qualquer área de formação. Caso o
número de inscritos exceda o número de vagas a seleção se dará por desempenho
acadêmico (na instituição de origem) e experiência acadêmica/científica/extensão no
campo da Agroecologia.
OUTROS REQUISITOS/INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

