VI. METODOLOGIA DE ENSINO/DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
As aulas serão realizadas integralmente através de atividades pedagógicas não presenciais, com a utilização de recursos
virtuais de aprendizagem, com interações síncronas e assíncronas.
1 - As interações síncronas serão acessadas através de um link disponibilizado no Moodle da disciplina. Nestas interações os
estudantes devem se comprometer com a leitura de textos selecionados para participar dos debates orientados (aulas serão
gravadas e disponibilizadas posteriormente na plataforma Moodle).
2 - As interações assíncronas (textos, vídeo-aulas e fóruns) também pressupõem a leitura de textos selecionados, visando a
participação dos estudantes (comentários, esclarecimento de dúvidas, postagem de dúvidas, etc.).
3 - Seminários: apresentação virtual em grupo (n. de estudantes por grupo a ser definido pós verificar o n. inscritos na
disciplina) para discussão em sala de aula síncrona, baseada nos textos selecionados para cada encontro virtual síncrono, com
postagem no Fórum do Moodle (em até 48hs antes da aula) de perguntas direcionadoras para o debate em sala.
4 – Relatório final sobre os textos apresentados na disciplina.

5 – Aferição da presença:
Critério

Total de
“presenças”
13

Total de carga
horária
26h/a

% máximo de
“presenças”
24%

% Mínimo de
“presenças”

Presença nas 13h de aulas
síncronas *
Leitura dos textos 09 Quis
26
52h/a
48%
com leituras de textos 40,5 aulas
referentes ao conteúdo de 26h
de atividades assíncronas
Entrega de 2 provas
06
12h/a
11%
referentes a 6h de atividades
assíncronas
Aulas presenciais já dadas
06
12h/a
11%
6h
Prova de recuperação 3h de
03
6h/a
6%
atividades assíncronas
TOTAL
54
108h/a
100%
75%
*Caso o aluno não possa comparecer a alguma das aulas síncronas terá o direito de substituí-la por alguma atividade assíncrona a ser
definida caso a caso.

OBS.: TODOS OS TEXTOS, LIVROS, ARTIGOS E SLIDES REFERIDOS NESTE PLANO DE ENSINO ESTÃO
NO MOODLE.
VII. AVALIAÇÃO
- No primeiro dia a turma será divida em grupos que ficarão responsáveis pelo desenvolvimento dos seminários (grupos no
cronograma), debates e trabalhos.
Seminários: serão avaliados o conteúdo, domínio do conteúdo pelos integrantes do grupo, organização da apresentação,
ortografia e concordância, criatividade, capacidade de envolver os colegas. As apresentações também serão avaliadas
individualmente, quanto ao domínio do conteúdo, forma de apresentação, linguagem verbal e corporal. Não é recomendável a
leitura dos slides, tampouco de outros documentos ou textos durante a apresentação.
O processo de avaliação de desempenho está estruturado a partir dos seguintes quesitos básicos:
a) Prova 01 – assíncrona com questões sobre os assuntos abordados na disciplina: peso 20%
b) Prova 02 – assíncrona com questões sobre os assuntos abordados na disciplina: Peso 20%
b) Seminários: Peso 30%
c) Entrega de um relatório final sobre o seminário apresentado estabelecendo algumas relações com os demais seminários
apresentados. O relatório deve abordar, dentre outros aspectos, os seguintes pontos: síntese do texto que compôs o
seminário; objetivos atingidos na disciplina, principais questões levantadas nos debates/apresentações dos outros grupos.
Peso 30%.
Para poder efetuar avaliação em segunda chamada o estudante necessita encaminhar uma solicitação ao Departamento de
Zootecnia e Desenvolvimento Rural. O pedido deve ser feito em até três dias úteis após a primeira chamada e seguir as

orientações da Resolução Nº 17/CUn/97 (com as alterações introduzidas pelas Resoluções 07/CUn/1998, 10/CUn/2000,
08/CUn/2001 e 18/CUn/2004).

DATA
10/03/2020

17/03/2020

Semana01
01/09/2020

VIII. CRONOGRAMA AULAS SÍNCRONAS E ASSÍNCRONAS
ASSUNTO MÉTODO PEDAGÓGICO
1) 03h00 - Apresentação dos planos e metodologias de ensino e avaliação da disciplina. Divisão dos alunos
em grupos. Apresentação geral da disciplina.
PRESENCIAL
2) 02h20 - A importância das questões sociais inerentes às comunidades tradicionais no exercício
profissional dos(as) Engenheiros(as) de Aquicultura.
00h40 - Apresentação – professor
PRESENCIAL
3) Os antecedentes históricos e a configuração cultural e espacial dos sistemas de organização social
em comunidades tradicionais (slides)
1h síncrona – Retomada da disciplina e encaminhamentos das aulas. Metodologia da disciplina. Formação
dos grupos.
2h assíncrona – Leitura de capítulos do livro DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. biodiversidade e
comunidades tradicionais no Brasil. São Paulo, NUPAUB, MMA, 2000. – Introdução e na 1ª parte os
itens 1, 2; 3 e 4.1. e Quiz 1: Qual a relação entre biodiversidade e comunidades tradicionais no Brasil e
como a Eng. Aquicola pode contribuir com elas?
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 1.

4)
Semana 02
08/09/2020

Os principais sistemas de organização social em comunidades tradicionais. (slides)

1h síncrona – Seminário Grupo 02 - DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. biodiversidade e comunidades
tradicionais no Brasil. São Paulo, NUPAUB, MMA, 2000. – Introdução e na 1ª parte os itens 1, 2; 3 e 4.1.
2h assíncrona - Leitura dos capitulos do livro DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. biodiversidade e
comunidades tradicionais no Brasil. São Paulo, NUPAUB, MMA, 2000. –1ª parte os itens 4.2 e 4.3
E assistir ao filme: “Para onde foram as andorinhas?”
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e filme assistido.

5) A organização comunitária, as tradições, costumes e manifestações culturais das comunidades tradicionais
e sua importância na vida social das famílias.

Semana 03
15/09/2020

1h síncrona: apresentação Grupo 03 - DIEGUES, Antonio Carlos Sant’Ana. biodiversidade e comunidades
tradicionais no Brasil. São Paulo, NUPAUB, MMA, 2000. –1ª parte os itens 4.2 e 4.3.
2h assíncrona: Leitura do livro acima indicado – A identidade cultural do território como base de estratégias
de desenvolvimento - Murilo Flores e
Quiz 2: relacione o conceito de território com identidade tradicional e indique como esta relação pode
contribuir para um desenvolvimento sustentável e com a biodiversidade.
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 2.

6) A territorialidade; identidade cultural o capital social nas comunidades tradicionais (slides)
7)
Semana 04
22/09/2020

1h síncrona: Seminário Grupo 04 - A identidade cultural do território como base de estratégias de
desenvolvimento - Murilo Flores
2h assíncrona – leitura do texto: A NATUREZA DA FARTURA - Flávia Maria Galizoni e
Quiz 3 – Comente sobre o que a autora quis dizer sobre a “natureza da fartura” e como isto se relaciona com
as temáticas anteriores das aulas.
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 3.

7) As formas de organização; os saberes e a cultura. A divisão social do trabalho.
Semana 05
29/09/2020

01h síncrona – Seminário Grupo 05 - Artigo - A NATUREZA DA FARTURA - Flávia Maria Galizoni
02h assíncrona – leitura FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 1983. –
Prefácio, introdução e capítulo I. E
Quiz 4: Qual a diferença entre extensão e comunicação em Paulo Freire?
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 4

Semana 06
06/10/2020

8) Métodos de mobilização e organização comunitárias. (slides)
01h síncrona – Seminário Grupo 06 - FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. São Paulo: Paz e Terra,
1983. – Prefácio, introdução e capítulo I.
02h assíncrona – leitura FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 1983. –
capítulo II e III. E
Quiz 5: Metodologicamente o que Paulo Freire indica como forma de inserção em comunidades
tradicionais?
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 5.

9) Métodos de mobilização e organização comunitárias. (slides)
Semana 07
13/10/2020

01h síncrona – Seminário Grupo 07 - FREIRE, Paulo. Extensão ou Comunicação. São Paulo: Paz e Terra,
1983. – capítulo II e III.
02h assíncrona – leitura Artigo - Histórico do Cooperativismo Agrícola no Brasil e perspectivas para a
agricultura familiar, Duarte e Wehrmann e filme sobre o Cooperativismo e associativismo em áreas rurais.
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e assistir ao filme.

10) O cooperativismo, o Associativismo e a Economia Solidária em comunidades tradicionais. (slides)

Semana 08
20/10/2020

01h síncrona – Seminário Grupo 08 – Artigo - Histórico do Cooperativismo Agrícola no Brasil e perspectivas
para a agricultura familiar, Duarte e Wehrmann
02h assíncrona – Manual Caiçara de Ecoturismo de Base Comunitária – ICMBIO e filme “Paumari o povo
da água” .
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e assistir filme.

11) O turismo e o território em comunidades tradicionais. (slides)
Semana 09
27/10/2020

01h síncrona – seminário Grupo 09 - Manual Caiçara de Ecoturismo de Base Comunitária - ICMBIO
02h assíncrona – Ecoturismo- desenvolvimento, comunidades tradicionais e participação e resposta ao
quiz. Quiz 6: relacione ecoturismo e dinâmicas nas comunidades rurais com engenharia de aquicultura.
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 6

Semana 10
03/11/2020

12) 3h - Prova – assíncrona os alunos terão 02 dias para entrega
13) Os territórios, a questão ambiental e o Turismo. (slides)

Semana 11
10/11/2020

01h síncrona – seminário Grupo 10 - Artigo: Ecoturismo- desenvolvimento, comunidades tradicionais e
participação.
02h assíncrona – Teoria de Estado, Herbert Jessé de Sousa e resposta ao quiz - Quis 7: Quais os
principais elementos/conceitos da Teoria de Estado de H. Jessé de Sousa?
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 7

Semana 12
17/11/2020

14) Introdução às Políticas Públicas – principais debates. Políticas públicas e Programas Governamentais na
área da pesca no Brasil (slides)
01h síncrona – seminário Grupo 11- Políticas Públicas – Secchi – Cap 1 e 02
02h assíncrona – leitura do texto acima indicado e resposta ao quiz.
Quiz 8: Pesquise algumas políticas públicas na área da pesca ou em tecnologias pesqueiras.
Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 8

15) O que são Políticas Públicas e como são construídas; os órgãos responsáveis: federais e estaduais (slides)
01h síncrona – seminário Grupo 12 - Teoria de Estado, Herbert Jessé de Sousa
02h assíncrona – leitura artigo: politicas públicas e proteção dos saberes das comunidades tradicionais.
E Quiz 9: Importância das políticas públicas para a proteção dos saberes das comunidades tradicionais.

Semana 13
24/11/2020

Forma de aferição de frequência: participação na aula síncrona e resposta ao Quiz 9

16) Experiências de políticas públicas no desenvolvimento das comunidades tradicionais (slides)

Semana 14
01/12/2020

Semana 15
08/12/2020
Semana 16
15/12/2020

01h síncrona – seminário Grupo 13 – artigo: politicas públicas e proteção dos saberes das comunidades
tradicionais.
02h assíncrona – ESTUDOS PARA A PROVA
DATA DA ENTREGA DO TRABALHO FINAL: Entrega de um relatório final sobre o seminário
apresentado estabelecendo algumas relações com os demais seminários apresentados. O relatório deve
abordar, dentre outros aspectos, os seguintes pontos: síntese do texto que compôs o seminário; objetivos
atingidos na disciplina, principais questões levantadas nos debates/apresentações dos outros grupos. Peso
30%.
03h – Prova 2 - assíncrona os alunos terão 02 dias para entrega (entrega da prova)
17)
18) 03h prova de Recuperação – assíncrona – 2 dias para entrega
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