CÓDIGO
EXR 7605
FASE
4ª

I. IDENTIFICAÇÃO DA DISCIPLINA
NOME DA DISCIPLINA
Nº DE HORAS-AULA SEMANAIS
Socioeconomia Rural
SÍNCRONAS/ASSÍNCRONAS
02
MÓDULO
CRÉDITOS
Ciências Econômicas e Sociais
2

TOTAL DE HORAS-AULA
SEMESTRAIS
36
CARÁTER
Obrigatória

II. HORÁRIOS DAS ATIVIDAES PEDAGÓGICAS NÃO PRESENCIAIS
Aulas Síncronas
Aulas Assíncronas
5ª feira: 15h30min - 16h20–
Ao critério do estudante
II. PROFESSOR(ES) MINISTRANTE(S)
Fábio Luiz Búrigo
III. PRÉ-REQUISITO(S)
Vivência em Agricultura Familiar – Requisito paralelo
IV CURSO(S) PARA O(S) QUAL(IS) A DISCIPLINA É OFERECIDA
Zootecnia
V. EMENTA
Sistema econômico. Questão agrária brasileira contemporânea. Teoria microeconômica, teoria macroeconômica. Matemática
financeira. Industrialização e crescimento.
VI. OBJETIVOS
- Estudar conceitos fundamentais no pensamento econômico e suas implicações no desenvolvimento da agropecuária e do meio
rural.
- Proporcionar conhecimentos básicos em macro e microeconomia, com ênfase em questões ligadas à temática rural
- Discutir a questão agrária no Brasil contemporâneo a partir da análise dos resultados censitários e das políticas públicas
VII. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Conteúdo Teórico Descrição e análise de fenômenos socioeconômicos do meio rural de SC a partir da experiência da disciplina Vivência em
Agricultura Familiar
Sistema econômico e estrutura econômica do setor primário
Instrumentos de microeconomia
Políticas macroeconômicas
Evolução da questão agrária e das políticas públicas voltadas ao meio rural no Brasil
VIII. METODOLOGIA DE ENSINO / DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
Trabalho em grupo, aulas expositivas, resenhas e fichamentos de textos, vídeos, exercícios sobre a análise da estrutura
fundiária.
Em função da disciplina VAF o cronograma prevê calendário é concentrado com 3 aulas semanais,
As atividades pedagógicas não presenciais serão realizadas na plataforma Moodle por meio de seus recursos (BigBlueButton,
Fórum, Tarefas, Base de Dados, fóruns, etc.).

Aulas síncronas (pelo recurso BigBlueButton ou equivalentes como GoogleMeet ou Zoom; as aulas síncronas serão gravadas e
disponibilizadas no Moodle) : 12 horas-aula;
Atividades assíncronas (leitura de textos e estudo de outros materiais digitais, vídeo-aulas gravadas, fórum de leitura): 15
horas-aula;
Atividades avaliativas assíncronas (avaliação e tarefas): 6 horas-aula;
Atividade avaliativa assíncrona de recuperação: 3h
Atenção a RESOLUÇÃO Nº 017/CUn/97 que dispõem sobre o regulamento dos cursos de graduação da UFSC, principalmente
ao que trata o capítulo IV - seção I - da frequência e do aproveitamento.
A frequência será atestada por meio da verificação de acesso no Moodle e entrega de atividades por ferramentas assíncronas
IX. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO
São requisitos para aprovação: frequência mínima de 75% e nota final igual ou maior que 6.
A média final será obtida a partir de quatro notas e seus respectivos pesos:
Nota 1: Prova 1 = 40%
Nota 2: Resenha = 30 %.
Nota 3: Trabalho sobre conceitos macroeconômicos: 20%
Nota 4: Entrega de tarefas e participação em atividades da disciplina = 10 %
X. CRONOGRAMA
ASSUNTO

DATA
05/03/20 Vivência em Agricultura Familiar

12/03
03/09
10/09
17/09

24/09

01/10

08/10

15/10
22/10

29/10
05/11
12/11

Vivência em Agricultura Familiar
Vivência em Agricultura Familiar
Vivência em Agricultura Familiar
Apresentação dos conteúdos da disciplina e do Plano de Ensino.
2 h/aula: síncrona
1 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos
Definição das apresentações das resenhas manuscritas
Dos programas de crescimento econômico às iniciativas de desenvolvimento rural sustentável: as diferentes
interpretações a respeito da modernização da agricultura brasileira.
1 h/aula: síncrona
2 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle
Entrega de tarefa no Moodle sobre as visões do rural no Brasil
Apresentação e noções básicas de acesso aos dados do meio rural do Sistema IBGE de Recuperação Automática
(Sidra).
2 h/aula: síncrona
1 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeo, acesso ao Sistema Sidra (IBGE)
Introdução aos estudos de economia rural. Visões do pensamento econômico brasileiro
1 h/aula: síncrona
1 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle
Entrega de tarefa no Moodle sobre o Sidra (IBGE)
Elementos de microeconomia I: demanda e oferta de produtos agrícolas
1 h/aula: síncrona
2 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle.
Elementos de microeconomia II: Fatores de produção, estruturas de mercado, características da produção
agropecuárias.
1 h/aula: síncrona
1 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle
Elementos de microeconomia III: elasticidade; curva de resposta, treadmill.
1h/aula: síncrona
1 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle
Elaboração e entrega das resenhas manuscritas (Nota 2)
3 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, entrega de tarefas via Moodle
Conceitos de macroeconomia e suas aplicações na agropecuária brasileira (I): PIB, PEA, etc. (3 h/aula).
1 h/aula: síncrona

19/11
26/11

03/12

10/12
A definir

2 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, e books, vídeos, tarefas via Moodle
Semana da Zootecnia
Conceitos de macroeconomia e suas aplicações na agropecuária brasileira (II): taxas de câmbio, política monetária,
política fiscal, inflação, bolsa de mercadorias subsídios e incentivos fiscais, etc.
1 h/aula: síncrona
2 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle
Conceitos de macroeconomia e suas aplicações na agropecuária brasileira (II): taxas de câmbio, política monetária,
política fiscal, inflação, bolsa de mercadorias subsídios e incentivos fiscais, etc.
1 h/aula: síncrona
2 h/aula: assíncrona: Leitura de texto, ebooks, vídeos, tarefas via Moodle
Prova 1 - Avaliação assíncrona, liberada em 03/12/2020 e entregue até 05/12/2020 (Nota 1)
3h/aula assíncrona:
Recuperação: 3 h/aula: assíncrona: Atividade avaliativa assíncrona (período a definir).
XI. REFERÊNCIAS

Básica:
ARBAGE, A.. Fundamentos de economia rural. 2 ed. rev. Chapecó: Argos, 2012. (Capítulo disponibilizado via Moodle)
GRISA, C.; SCHNEIDER, S (org.). Políticas públicas de desenvolvimento rural no Brasil. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2015. E Book, disponível no Moodle.
SCHNEIDER, Sérgio. Situando o desenvolvimento rural no Brasil: o contexto e as questões em debate. Revista de Economia
Política, v. 30, n. 3 (119), p. 511-531, jul./set.,2010. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S0101-31572010000300009&lng=en&nrm=iso.
Complementar
FRANÇA Caio Galvão de; DEL GROSSI, Mauro Eduardo; MARQUES, Vicente P.M de Azevedo. O censo agropecuário de
2006 e a agricultura familiar no Brasil. Brasília: MDA, 2009. Nead Debate 18. Disponível: http://www.bb.com.br/docs/pub/
siteEsp/agro/dwn/CensoAgropecuario.pdf.
GARCIA, Alex Barril. Desarrollo rural: concepto, institucionalidad y politicas en el 2001. Santiago do Chile: IICA,
2002.Disponível:
http://www.worldcat.org/title/desarrollo-rural-concepto-institucionalidad-y-politicas-en-el-2001-analisiscomparativo-en-nueve-paises-de-america-latina/oclc/503311407.
GASQUES, Jose Garcia; VIEIRA FILHO, Jose Eustáquio Ribeiro; NAVARRO, Zander (Org). A agricultura brasileira:
desempenho,
desafios
e
perspectivas.
Brasília:
Ipea,
2010.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/Livro_agriculturabrasileira.pdf. E- book disponível no Moodle
da disciplina.
GUASQUES, J. G.; VIEIRA FILHO, J. E.; NAVARRO, Z. (Org). A agricultura brasileira: desempenho, desafios e
perspectivas.
Brasília:
Ipea,
2010.
Disponível
em:
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livros/Livro_agriculturabrasileira.pdf. . E- book disponível no
Moodle.
RAMOS, P. Referencial teórico e analítico sobre a agropecuária brasileira. In: RAMOS, P. (Org). Dimensões do
agronegócio brasileiro: políticas, instituições e perspectivas. Brasília: MDA, 2007. Nead Estudos. p.18-52. E- book disponível
no Moodle.

....................................................
Fábio Luiz Búrigo
Aprovado na Reunião do Colegiado do Depto em ___/___/__

.......................... (Ass. Chefe do Depto)

