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EMENTA 

Estudo do desenvolvimento agrícola. Aspectos humanísticos do desenvolvimento rural. Organização econômica da agricultura. Modelos de
desenvolvimento agrícola. Diretrizes da Política Agrícola Nacional. Instrumentos da Política Agrícola. Política para produtos específicos.
Programas especiais. Formulação de uma Política de Desenvolvimento Rural. Mudança social. Desenvolvimento, Modernização e Dualismo.
Comunicação e Mudança Social. Difusão de Inovações e Desenvolvimento de Comunidades Rurais. Mercados Oligopolistas e de
Concorrência Perfeita. O Marketing como instrumento de diferenciação de produtos. Ferramentas de marketing. Satisfação, valor e retenção
do cliente. A conquista de mercados. Análise das oportunidades do mercado.

                                                                                                              PROGRAMA

 
PROGRAMAÇÃO DAS AULAS
 
Semana 1- Apresentação do conteúdo programático. e a importância da sociedade, política e desenvolvimento rural para a formação do
profissional
 
Semana 2 - Sociedade, Política e Desenvolvimento: Conceituações e Ressignificações
 
Semana 3 - Organização econômica da agricultura. Modelos de desenvolvimento agrícola.
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Semana 4 - Diretrizes da Política Agrícola Nacional. Instrumentos da Política Agrícola. Política para produtos específicos.
 
Semana 5 - Programas, planos e projetos para o desenvolvimento rural
 
Semana 6 - Programas especiais. Formulação de uma Política de Desenvolvimento Rural.
 
Semana 7 - Programas especiais. Formulação de uma Política de Desenvolvimento Rural.
 
Semana 8 -Mudança social, Modernização e Dualismo.
 
Semana 9 - Comunicação e Mudança Social. Difusão de Inovações e Desenvolvimento de Comunidades Rurais.
 
Módulo 10- Construção social de mercados e Marketing
 
Semana 11 - Sustentabilidade aplicada ao desenvolvimento
 
Semana 12- Sociedade, Gerações e demandas para o rural

Semana 13- Interações, síntese e conclusões
 
Semana 14 - Avaliação final da Disciplina
 
Semana 15- Atividades finais e encerramento de Sociedade, Política e Desenvolvimento Rural
 

OBJETIVO GERAL

Aprofundar os conhecimentos sobre a sociedade brasileira, seu crescimento e desenvolvimento e as relações relativas ao rural

                                                                                                     OBJETIVO ESPECÍFICO
- Discutir o desenvolvimento do rural brasileiro;
- Entender as contribuição da filosofia e da sociologia para a compreensão da realidade
- Avaliar os ciclos de crescimento econômico no país e as relações com o rural;
- Conhecer as teorias de crescimento e desenvolvimento
- Avaliar questões que afetam a sociedade, comunidade, coletividade decorrente da vida rural
- Compreender as dimensões e elementos do desenvolvimento rural sustentável

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS

Os procedimentos didáticos utilizados serão, resumidamente, os seguintes:
- Aulas expositivas e dialogadas, de forma presencial
- Atividades de interação e resolução de situação-problema pelos alunos
- Apresentação de Seminários e trabalhos em grupos
- Discussões e interações sobre temas referentes à disciplina.
- Metodologias ativas de planejamento e desenvolvimento
- Semanalmente os alunos serão avaliados de distintas formas, através de trabalhos, questionamentos orais e respostas a formulários
didáticos para fixação e compreensão dos temas
 
Quando for necessário enviar trabalhos e materiais de apoio e quando couber atividades à distância, as mesmas serão realizadas da seguinte
forma:
a) sistema de comunicação: será por meio do Microsoft Teams e AVA – Moodle, utilizando-se de fóruns de comunicação, avisos e mensagens
individualizadas, também serão abertos chats para tirar dúvidas decorrentes do processo de estudo.
b) material didático específico: os materiais didáticos utilizados no AVA serão produzidos pelo docente, utilizando-se de recursos do próprio
moodle
como páginas, fóruns de interação entre docente e graduandos, além da produção de vídeos informativos e de divulgação científica. Também
serão
disponibilizados artigos e livros para leitura publicados em periódicos nacionais e que estejam disponíveis online. As atividades propostas
serão
diversificadas e utilizarão ferramentas do moodle.
 
- Identificação do controle de frequência das atividades: Será realizado o controle de frequência dos alunos e atividades semanalmente.
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO

TP – Trabalhos, Relatórios e Questionários em aula (Peso 60).
AF – Avaliação final (Peso 30).
PA - Participação em aula (Peso 10)
 
COMPOSIÇÃO DA NOTA:
 
NOTA FINAL(NF) = TP ((nTP/n) x 0,60)  + AF (Avaliação final x 0,30) + PA (Participação em aula x 0,10)
 
O aluno será aprovado quando obtiver uma nota superior ou igual a 70 (setenta) na média final.
O aluno que não atingir a média final de aprovação poderá fazer o exame final, desde que tenha a frequência mínima exigida e não tenha
médiainferior a 40.
- "Art. 96. No exame final serão aprovados na disciplina os que obtiverem grau numérico igual ou superior a cinquenta (50) na média aritmética
entre o
grau do exame final e a média do conjunto das avaliações realizadas" (RESOLUÇÃO Nº 37/97 - CEPE)
 

PROGRAD: FORMULÁRIO FICHA 2 UFPR/R/PL/DEC 4380301         SEI 23075.018451/2022-49 / pg. 2



BIBLIOGRAFIA BÁSICA

AGROANALYSIS. Revista do grupo de informação agrícola. Instituto brasileiro de economia da Fundação Getulio Vargas.

MANUAL DE PLANIFICACION AGRÍCOLA. Tomos I e III. Instituto Latino Americano de Planificacion Economica Y Social (ILPES), Santiago
do Chile. 1975.

PREÇOS AGROPECUÁRIOS. Mercados e Negócios Agropecuários. USP/ESALQ - DESR e CEPEA.

 
                                                                                             BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
 

ANTUNES, L. M.; ENGEL, A. Manual de administração rural: custos de produção. Editora Agropecuária, 2ª ed. 1999.

HOFFMANN, R.; ENGLER, J.J.C.; SERRANO, O,; THAME, A.C.M.; NEVES, E.M. Administração da empresa agrícola. São Paulo, Livraria
pioneira Editora. 6a Edição, 1989.

MENDES, J.T.G. Economia Agrícola: Princípios Básicos e Aplicações. Curitiba: Editora ZNT Ltda., 1998.

PINHO, D.B. (org). Manual de Economia. São Paulo: Editora Saraiva. Equipe de professores da USP, 1998.

ROSSETTI, J.P. Introdução à economia. São Paulo: Atlas, 1997.

 

 

                              

Documento assinado eletronicamente por FABIO CORBARI, Usuário Externo, em 31/03/2022,
às 14:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida aqui informando o código verificador 4380301 e
o código CRC 2F05182F.

PROGRAD: FORMULÁRIO FICHA 2 UFPR/R/PL/DEC 4380301         SEI 23075.018451/2022-49 / pg. 3

https://sei.ufpr.br/sei/web/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

	PROGRAD: FORMULÁRIO FICHA 2 UFPR/R/PL/DEC 4380301

