
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA - UFSC
Centro de Ciências da Educação - CED

Departamento de Educação do Campo - EDC
Curso de Licenciatura em Educação do Campo

Campus Prof. João David Ferreira Lima – Trindade – CEP 88040-535 - Florianópolis / Santa Catarina / Brasil
Fone: (48) 3721-4489   edc@contato.ufsc.br

PLANO DE ENSINO
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Carga Horária - Créditos: 36h/a (2 créditos)
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Turma: Turma Griô
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=129843 

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

Ementa

Historia da Agricultura no mundo ocidental e no Brasil; sistema de produção e 
conhecimentos empírico, científico e industrial; extensão do padrão técnico euro-
americano ao terceiro mundo; Padrões técnicos alternativos ao moderno; Relação 
dos sistemas Ciência & Tecnologia e produção agrícola no Brasil; Inovação técnica 
e agricultura familiar.

Objetivos

Situar  o  estudante  nos  debates  sobre  a  relação  de  sistemas  científicos  e
tecnológicos  com  sistemas  produtivos  agrícolas;  apoiando-o  especialmente  na
compreensão dos tipos de conhecimento envolvidos na agricultura, assim como da
formação de padrões técnicos e sua difusão.

Metodologia

Serão realizadas atividades síncronas e assíncronas 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 
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de atividades;

• As aulas de caráter “misto” intercalarão atividades síncronas e assíncronas 
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. História da agricultura no mundo: da antiguidade à revolução agrícola dos 
tempos modernos;

2. Saberes empírico, científico e industrial mobilizados na agricultura;
3. A agricultura moderna (no sentido de industrial) e outros padrões, 

especialmente a agroecologia;
4. A expansão do padrão técnico moderno (no sentido de industrial) ao 

“Terceiro Mundo”;
5. A agricultura moderna (no sentido de industrial) no Brasil;
6. A relação entre a agricultura moderna (no sentido de industrial) e a Ciência 

e Tecnologia (C&T).

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 
uma avaliação síncrona com aplicação de perguntas a cada aluno 
individualmente por meio de questionário no Moodle. 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;
◦ 60% vinculada a avaliação online a ser realizada através de questionário 

no Moodle;
• O controle de presenças será feito ao longo dos encontros síncronos e 

através das entregas das atividades assíncronas.
•

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
conteúdos trabalhados ao longo do semestre e que constitui a avaliação. A nota 
dessa avaliação substituirá a nota obtida anteriormente.
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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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Bibliografia Complementar
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e Cap. 6 – A industrialização e urbanização da agricultura brasileira, pp. 169 –
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Cronograma:

• 30 mar - Apresentação do Plano de Ensino. Introdução; a evolução da 
agricultura e suas relações com as ciências da natureza (síncrona);

• 6 abr - História da agricultura no mundo: da antiguidade à revolução 
agrícola dos tempos modernos (mista);

• 13 abr – Agricultura: de um saber artesanal a um saber industrial; tendência
contemporânea a um maior aporte científico às práticas agrícolas (mista);

• 20 abr - Saberes empírico, científico e industrial na agricultura; um paralelo 
com as histórias da química, da biologia e da física (mista);

• 27 abr - A construção do padrão técnico moderno ou euro-americano e sua 
expansão ao terceiro mundo (mista);

• 4 mai – Leitura orientada com entrega de resumo no Moodle (assíncrona).
• 11 mai - A construção dos padrões técnicos que são hoje considerados como 

alternativos ou antagônicos ao moderno (no sentido de industrial); relação 
com ciência e tecnologia voltada à agricultura (mista);

• 18 mai – Agricultura moderna no Brasil: instalação, evolução e bases 
científicas e tecnológicas (mista);

• 19 mai – Avaliação online e individual.

Revisão 88 de 02/02/2021.

Página 4 de 4

http://aao.org.br/aao/pdfs/publicacoes/a-reconstrucao-ecologica-da-agricultura.pdf

