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Código e Nome do Componente: EDC 1406 - Desenvolvimento Sustentável e 
Territórios Rurais II
Carga Horária - Créditos: 36h/a (2 créditos)
Ano/Semestre: 2020.2
Turma: Alfredo Wagner
Professor/a: Arthur Nanni
Horários e Local de atendimento do professor: Sob demanda de segunda-feira 
a sexta-feira em horário comercial, através de e-mail arthur.nanni@ufsc.br, do AVA 
no Moodle e das aulas síncronas previstas para serem feitas através de salas 
virtuais da plataforma Jitsi ou Meet.
E-mail do professor: arthur.nanni@ufsc.br
Website/blog/moodle: https://moodle.ufsc.br/course/view.php?id=129842 

Monitores/estagiários:
Horários e Local de atendimento do monitor/estagiário:
E-mail do monitor/estagiário:

Ementa

Rural como território; desenvolvimento sustentável de territórios; Territorialidade 
e educação do campo; Ruralidade e educação do campo; multifuncionalidade e 
educação do campo; pluriatividade e educação do campo. Educador do campo 
como mediador de conflitos no Desenvolvimento Territorial.

Objetivos

Propiciar ao estudante aprofundar as questões do rural e da ruralidade no âmbito
da  sustentabilidade  ambiental,  levando  em  consideração  as  noções  de
multifuncionalidade e pluriatividade.

Metodologia

Serão realizadas atividades síncronas, assíncronas e mistas seguindo os seguintes 
métodos e formatos:

• Os conteúdos de ensino serão disponibilizados no Moodle através de 
materiais em formatos PDF, links e videoaulas;

• Aulas síncronas serão desenvolvidas de acordo com o calendário de turma 
previsto e se darão através de sala virtual com endereço a ser divulgado via 
Moodle, previamente aos encontros;

• As atividades assíncronas serão realizadas pelo Moodle com a 
disponibilização de conteúdos, bem como a informação de prazos de entrega 
de atividades;

• As aulas de caráter “misto” intercalarão atividades síncronas e assíncronas 
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no mesmo período previsto;
• O atendimento para dúvidas e questionamentos será realizado por meio de e-

mail e do Moodle, sempre em horário comercial de segunda-feira a sexta-
feira.

• Em virtude de contratempos como falta de luz, de conexão ou problemas de 
saúde, as atividades síncronas passarão a ser mediadas de forma assíncrona 
com a disponibilização dos conteúdos através de videoaula ou orientação de 
leituras e visualização de vídeos.

Conteúdo programático

1. Territorialidade, multifuncionalidade e pluriatividade rural.
2. Segurança alimentar e bases para modelos agrícolas agroecológicos.
3. Estudos de caso sobre desenvolvimento sustentável e territórios rurais.

Avaliação

• A avaliação será baseada na presença e nas de atividades desenvolvidas em 
cada aula, ligadas aos instrumentos de reflexão, com aplicação dos mesmos, 
baseados em problemas da realidade local. De forma complementar haverá a
apresentação de um estudo de caso em grupo. A nota final será composta da 
soma das atividades e presenças, conforme segue:
◦ 40% vinculada a presença e participação nas aulas síncronas e entrega de

atividades;
◦ 40% vinculada a apresentação do estudo de caso em grupo.
◦ 20% vinculada às aplicações do tema na disciplina de Estágio e Estudo 

Orientado.
• O controle de presenças se dará através das entregas das atividades 

assíncronas e da participação nas atividades síncronas.

Recuperação

Caso não atinja nota mínima para aprovação, o/a aluno/a poderá recuperar a 
mesma através da realização de atividade de pesquisa suplementar estruturada nos
mesmos moldes da atividade realizada ao longo do semestre e que constitui a 
avaliação. A nota dessa avaliação substituirá a nota obtida anteriormente.

Observações

Trata-se de Plano de Ensino adaptado ao Calendário Suplementar Excepcional Nº
140/2020/CUn,  realizado  durante  o  período  da  crise  sanitária  decorrente  da
pandemia  de  COVID-19,  seguindo  a  retomada  não  presencial  das  atividades
pedagógicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) – Boletim Oficial
N. 78/2020.
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As aulas ministradas de forma assíncrona se utilizarão de leitura de textos, vídeos e
atividades. As aulas síncronas ocorrerão por meio de teleconferência:

• 06 fev – Apresentação da disciplina, Território e Multifuncionalidade 
(assíncrona - sábado);

• 12 fev – Território e Pluriatividade (mista);
• 26 fev - Segurança Alimentar e Bases para novos modelos agrícolas (mista);
• 19 fev – Estudo de caso sobre economias solidárias: cooperativismo, CSA e 

associativismo (síncrona);
• 1º mar - Estudo de caso sobre turismo rural/agroturismo (síncrona);
• 13 mar - Estudo de caso sobre pagamento por serviços ambientais 

(assíncrona - sábado);
• 18 mar - Estudo de caso sobre neorruralismo (síncrona);
• 25 mar -  Estudo de caso sobre políticas públicas (síncrona);
• 29 mar -  Estudo de caso sobre territórios indígenas e quilombolas 

(síncrona);

Revisão 98 de 02/02/2021.
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