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1. Histórico do processo 

A partir do Programa de Apoio ao Plano de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (REUNI) lançado pelo governo federal por meio do Decreto 6.096 

de 24 de abril de 2007 e em coerência com a sua política de Universidade voltada para os 

ecossistemas costeiros e oceânicos, em seu processo de expansão, a Universidade 

Federal do Rio Grande (FURG), instituiu os três novos campi, a saber: Santa Vitória do 

Palmar, São Lourenço do Sul e Santo Antônio da Patrulha, todos no entorno do Cordão 

Litorâneo Sul-Riograndense, no qual também se localiza o campus-sede (Campus 

Carreiros), na cidade de Rio Grande. 

A proposta para o campus de São Lourenço do Sul é focada principalmente na 

implantação de cursos superiores voltados para a mudança do paradigma de 

desenvolvimento vigente, bem como, a consolidação do paradigma emergente da 

sustentabilidade, sempre buscando a inserção no contexto regional. 

Nesse sentido, o campus iniciou suas atividades no ano de 2010, a partir da 

implantação do curso superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, instituído pela 

Deliberação nº 084/2009 do COEPEA. No ano de 2014, iniciaram-se os cursos superiores 

de Licenciatura em Educação do Campo e Bacharelado em Agroecologia, instituídos pela 

Deliberação nº 086/2013 do COEPEA, e pela Deliberação nº 106/2013 do COEPEA, 

respectivamente. Por fim, no ano de 2016, iniciaram-se as atividades do curso de 

Tecnologia em Gestão de Cooperativas, instituído pela Deliberação nº 052/2015 do 

COEPEA.  

Considerando os quatro campi (incluindo a sede), a FURG apresenta hoje 66 

cursos de graduação presenciais, 25 cursos de graduação à distância, 13 doutorados, 27 

mestrados acadêmicos, 05 mestrados profissionais, 10 especializações presenciais e 10 

especializações à distância. São 9.645 alunos de graduação, 2194 alunos de pós-

graduação, 901 docentes e 1129 técnico administrativos. O campus de São Lourenço do 

Sul, onde o curso de Agroecologia se encontra em funcionamento, possui em 2017, 274 

estudantes de graduação regularmente matriculados, 32 docentes efetivos, 5 docentes 

substitutos e 15 técnicos administrativos. 

2. Justificativa da criação do curso 

A grande expansão na produção agrícola mundial verificada a partir da década de 

60 com a chamada “Revolução Verde”, centrada no desenvolvimento tecnológico 

intensivo, associado ao largo uso de fertilizantes e praguicidas, sistemas de monocultura 

intensiva em grandes propriedades, ao desenvolvimento de novas variedades de 

cultivares, e a mecanização da lavoura, alicerçado na visão de que seria a solução para 



3 
 

os graves problemas de subnutrição nos países ditos de terceiro mundo, engendrou, 

também, um ciclo de novos problemas socioambientais associados à concentração de 

terras produtivas, êxodo rural e urbanização acelerada, erosão, contaminação de solos e 

recursos hídricos, perdas de habitats e biomas, dependências tecnológicas, monopólios 

genéticos, endividamento dos agricultores de subsistência e riscos à saúde humana 

global.  

Em que pese à importância do latifúndio na produção de comoddities agrícolas e 

da pecuária intensiva na balança comercial brasileira, a agricultura familiar continua 

desempenhando um papel central na produção de alimentos no Brasil e na geração de 

empregos no meio rural, conforme evidenciado no Censo Agropecuário de 2006 (IBGE 

2006). Aproximadamente 13,8 milhões de pessoas trabalham em estabelecimentos 

familiares, o que corresponde a 77% da população que se ocupa da agricultura, segundo 

dados da Secretaria de Agricultura Familiar. do Ministério do Desenvolvimento Agrário.  

De acordo ainda com IBGE (op.cit.), embora represente apenas 24,3% da área 

total dos estabelecimentos rurais brasileiros (ou 80,25 milhões de hectares), as 

propriedades familiares constituem aproximadamente 4,4 milhões de unidades produtivas, 

o que representa 84,4% do total de propriedades rurais do país e são responsáveis pela 

produção de 87% da produção nacional de mandioca, 70% da produção de feijão, 46% do 

milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo e, na pecuária, 60% do leite, 59% do 

plantel de suínos, 50% das aves e 30% dos bovinos. O valor bruto gerado pela Agricultura 

Familiar em 2006 foi de 54 bilhões de reais, enquanto a agricultura familiar contribui com 

89 bilhões de reais. O valor bruto da produção por área total é estimado em 

R$677,00/hectare/ano enquanto o da agricultura não familiar é de R$ 358,00/hectare/ano 

(IBGE, 2006).  

Não obstante, a agricultura familiar vivencia os efeitos da Revolução Verde, 

dependendo de insumos externos, como fertilizantes e sementes. Faz uso de agrotóxicos, 

o que gera diversos agravos à saúde, dos produtores e dos consumidores. O Brasil lidera 

o ranking mundial de uso de agrotóxicos, incluindo, cada vez mais neste cenário, os 

produtos oriundos da agricultura familiar.  

Ademais, a agricultura familiar vivencia o êxodo de seus jovens no campo (Anjos e 

Caldas, 2005), bem como, um mercado mais exigente em relação à qualidade, o que faz 

com que os produtores tenham que buscar cada vez mais, estratégias de diversificação 

da produção, articulando atividades agrícolas e não-agrícolas (Wilkinson, 2008).  

A partir da constatação inequívoca da importância da agricultura familiar no país, e 

da necessidade mudanças no processo produtivo para o uso de práticas mais saudáveis 
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ponto de vista ambiental e da saúde humana, a Agroecologia passou a ser difundida 

principalmente a partir da década de 70, como um modelo viável capaz de garantir a 

preservação do solo, dos recursos hídricos, da vida silvestre e dos ecossistemas e, ao 

mesmo tempo, de assegurar a segurança alimentar, a saúde e a emancipação do 

trabalhador rural das práticas extensionistas convencionais com enfoque na transferência 

de tecnologias ditas modernas, mas causadoras de uma relação de dependência do 

produtor rural com a agroindústria. 

Paralelamente, o aumento da demanda por produtos saudáveis e com custo 

acessível, tem propiciado a crescente valorização da agricultura familiar, da Agroecologia 

e da produção orgânica no contexto nacional e mundial. Baseado em uma extensa 

revisão da literatura científica recente, o relatório da ONU “Agroecology and the right to 

food?” demonstra claramente que a Agroecologia, se suficientemente apoiada, pode 

duplicar a produção mundial de alimentos dentro de 10 anos, na mesma medida em que 

mitiga as mudanças climáticas e promove o aumento da renda na zona rural (DE 

SCHUTTER, 2010). 

A Agroecologia enquanto temática, articula o conhecimento e resgata técnicas que 

integram o homem ao ambiente, bem como, se volta à busca de nichos específicos de 

mercado e ao conhecimento profundo acerca da problemática vivida pela agricultura 

familiar. É parte, também do enfoque agroecológico, a valorização dos jovens e mulheres 

atuantes no campo, bem como, a proposição de políticas públicas e de estratégias de 

mercado mais adequadas à realidade da agricultura familiar. Neste contexto, o Curso de 

Bacharelado em Agroecologia pretende articular conteúdos interdisciplinares de base 

ecológica, agrícola, sociológica, econômica e administrativa. 

 

2.1 O contexto regional 

O Estado do Rio Grande do Sul tem, em seu processo histórico de colonização, 

parte dos elementos que caracterizam sua estrutura fundiária e a organização da 

agricultura familiar no estado.  

Até o final do século XVIII, havia o predomínio de indígenas e de jesuítas 

espanhóis, responsáveis pela introdução de bovinos no Estado, que por serem criados 

soltos, acabavam sendo objeto de “caça” para utilização do couro. Apenas no final deste 

século, com a exploração do ouro em Minas Gerais e, consequente, necessidade de 

fornecimento de charque para os escravos, cavalos e muares para o transporte, é que a 

região tem seu processo de colonização iniciado pela Colônia Portuguesa.  

Para tal, foram distribuídas sesmarias aos heróis militares que tinham como 
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principal atribuição a ocupação da terra e sua defesa dos espanhóis. O estabelecimento 

das estâncias foi caracterizado, assim, por grandes áreas de terra (uma sesmaria 

equivale a 13 mil hectares), com a criação de gado e objetivo principal de defesa militar 

(Ribeiro, 2009).  

Na porção sul do estado (Figura 1) foram estabelecidas as condições ambientais 

favoráveis a criação de bovinos. Silva Neto (2002), ao descrever o Rio Grande do Sul 

como composto por duas formações vegetais predominantes, a florestal no norte e a 

campestre, predominantemente no sul, destaca que estas foram determinantes na 

formação das estruturas sociais e econômicas do estado. 

 

 
Figura 1 – Mapa do Rio Grande do Sul explicitando sua porção sul (Metade 1) e norte (Metade 2). 
Fonte: http://www.ufrgs.br/nutep/mapas/amapas.htm 

 

Para Ribeiro (op. cit) os inúmeros conflitos (guerras e revoluções) ocorridos no 

estado consolidaram a “estância de defesa”. A necessidade de proteção das fronteiras 

associada a um ambiente favorável ao crescimento do gado, sem grandes exigências em 

relação ao manejo e ao cuidado dos animais, estimularam que os investimentos fossem 

em defesa da terra e não em tecnologia para o aumento da produção. 
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Durante o século XIX, houve então a chegada dos imigrantes alemães e italianos 

no Rio Grande do Sul, que ocuparam predominantemente as áreas próximas a Porto 

Alegre e na região nordeste do estado. Estas áreas tinham pouca importância no período, 

uma vez que era a planície que detinha o poder econômico da região. A necessidade de 

investimentos para produção nesta região não as tornava atrativa aos pecuaristas 

estanceiros. Em consequência, os imigrantes recém-chegados estabeleceram uma 

organização social que não tinha “nenhum vínculo econômico ou sócio-cultural com a 

pecuária”.  

No norte, a base socioeconômica teve seu alicerce na pequena propriedade, tendo 

os alemães e italianos, recebido terras entre 25 e 78 hectares, desenvolvendo atividades 

agrícolas mais intensivas e diversificadas com a manutenção de manufaturados. Começa 

a surgir, assim, uma agricultura destinada não à defesa, mas à reprodução social e 

manutenção da família, baseada na lógica de produção e abastecimento, que deu origem 

a agricultura familiar no Rio Grande do Sul. 

Contudo, apesar de menor quantidade parte dos alemães e italianos instalaram-se 

também na porção sul do estado, em áreas igualmente consideradas improdutivas pelos 

estanceiros - a exemplo do interior dos municípios de São Lourenço do Sul, Pelotas e 

Canguçú.  

A despeito de uma visão consagrada de um sul “improdutivo” cuja produção está 

ancorada em grandes propriedades, estudos elaborados na década de 1990 pela 

Empresa Riograndense de Empreendimentos, Assistência Técnica e Extensão Rural do 

Rio Grande do Sul – EMATER denotam uma presença significativa de pequenas e médias 

propriedades cuja produção é resultante do trabalho familiar. 

Informações estas documentadas no primeiro Censo Agropecuário do IBGE, 

realizado em 1998, em que se verificou que cerca de 70% das propriedades da porção sul 

do RS possui menos de 100 hectares e 86% possuem menos de 200 hectares, 

evidenciando uma relevante importância numérica e socioeconômica das pequenas 

propriedades1.  

A pesquisa de Porto (2002) envolveu a análise sobre a agicultura familiar e patronal 

em 14 municípios da região sul do estado, com destaque para produção agropecuária. 

São eles: Canguçu, Pelotas, São Lourenço do Sul, Piratini, São José do Norte, Rio 

Grande, Pinheiro Machado, Pedro Osório, Santa Vitória do Palmar, Herval, Arroio Grande, 

Tavares, Jaguarão e Capão do Leão. 

                                             
1 A pequena propriedade aqui deve ser considerada a partir de suas características específicas e não a 
partir da comparação com outras regiões do estado. 
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Estes municípios possuem 94,02% dos estabelecimentos agropecuários de base 

familiar em 1995, sendo responsáveis por 82,3% da mão – de – obra empregada na 

agricultura, gerando 7,3 empregos por unidade de área a mais que a agricultura patronal, 

sendo mais eficiente na questão organizacional do trabalho.  

Mesmo a região da campanha, envolvendo os municípios de Bagé, Dom Pedrito, 

Quaraí, Hulha Negra e Candiota, caracterizada por uma “pecuária familiar” que contempla 

estratégias de reprodução dos agricultores familiares, conforme exposto na pesquisa de 

Ribeiro (2009). Segundo o autor, as principais características em relação ao modo de vida 

desse tipo de produção familiar são: i) a bovinicultura de corte é a principal atividade 

agrícola, sendo praticada sobre pastagens naturais e com baixo uso de insumos externos, 

sendo os bovinos considerados uma mercadoria de reserva; ii) há uma autonomia em 

relação ao mercado, de forma que as famílias estabelecem uma estratégia de 

comercialização a partir das necessidades da família e não em torno dos melhores preços 

de mercado, além da distância dos endividamentos; iii) A mão-de-obra é 

predominantemente familiar, associada a troca de serviços com vizinhos, em uma relação 

de reciprocidade, nos momentos de maior demanda por mão de obra; iv) o número de 

pecuaristas que acessam a aposentadoria rural é significativo, sendo a mesma relevante 

na formação da renda da família e; v) O auto - consumo é relevante, sendo caracterizado 

principalmente por carne de origem ovina.     

Segundo Surita (2004): “a microrregião de Pelotas possui 25 mil propriedades rurais 

familiares responsáveis pela produção de leite, feijão, milho, batatas, frutas e hortaliças 

que geram renda insuficiente devido a, em grande parte, falta de acesso ao mercado. 

Consequentemente, essa produção alimentar vem sendo ameaçada pela crescente 

produção de tabaco estimulada por empresas fumageiras que buscam subordinar a 

produção familiar aos seus interesses. Além disso, a modernização excludente privilegiou 

as culturas de exportação centradas nas propriedades de maior porte e empobreceu a 

agricultura familiar, provocando intenso êxodo rural. Ao longo dos anos, Pelotas absorveu 

essa população “excedente” sem apresentar alternativas de emprego e renda. Apenas 6% 

dos habitantes concentram 70% da renda gerada no município. Uma pesquisa da 

Fundação Getúlio Vargas identificou 34 mil pessoas vivendo em situação de indigência, 

ou seja, auferindo menos de R$ 50,00 por mês para satisfazer suas necessidades básicas 

de alimentação, moradia, educação e saúde” (Surita, 2004: 8).  

         Condição esta que estabeleceu que diversos agentes regionais voltassem à 

proposição de fortalecimento da Agroecologia enquanto mecanismos de manutenção da 

população rural, bem como, estratégia de um modelo de desenvolvimento rural 
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sustentável voltado à produção de alimentos saudáveis, destinados à melhoria da 

segurança alimentar e à soberania dos produtores rurais.  

Tal fato consubstancia para uma experiência em torno da temática consolidada na 

região, o que justifica formação profissional específica para este fim. Assim, há uma 

articulação de instituições voltadas à pesquisa, agricultores agroecológicos, organizações 

não governamentais, prefeituras e cooperativas que tem atuado em rede, de forma a 

fortalecer o modelo Agroecológico como mecanismo de combate à pobreza. 

Para Gomes et al. (2006), uma questão importante na Agroecologia é a necessidade 

de base científica apropriada. No ambiente acadêmico e fora dele há certo consenso que 

a Agroecologia está ancorada em conhecimentos empíricos, cuja ciência pode organizá-

los, valorizá-los e ofertar uma análise sistemática e teórica, com vistas ao seu 

aprimoramento.  Neste sentido, a Estação Experimental Cascata – EEC, pertencente à 

Embrapa Clima Temperado apresenta desde a década de 80 do século XX uma 

preocupação voltada à Agricultura de Base Ecológica. 

Contudo, em 1996 com a criação do “Fórum da Agricultura Familiar” é que se 

constitui a institucionalidade necessária, tanto à Embrapa como a outros entes da região 

para atuar nas questões afetas à Agroecologia:  

 
“Entre os objetivos do Fórum da Agricultura Familiar estão a busca 
de soluções conjuntas para promover o desenvolvimento local 
sustentável, o apoio à implementação de políticas públicas 
estruturantes e o encaminhamento de propostas discutidas e 
aprovadas às instâncias competentes, constituindo-se numa 
representação política regional reconhecida pelo trabalho 
desenvolvido. O fórum proporcionou assim novas condições sócio-
organizativas para que a EEC voltasse a incorporar a dimensão da 
sustentabilidade em suas ações de investigação científica. Além 
disso, permitiu a criação de um ambiente de interação 
interinstitucional que equilibra as relações de poder entre os 
diferentes atores sociais envolvidos, assegurando o protagonismo 
dos agricultores e suas organizações no processo” (Gomes et al., 
2006: 16). 

 
Atualmente, o Fórum se constitui um espaço privilegiado de debate sobre a 

Agroecologia estando em funcionamento regular. 

Sarita (2004) explicita que, dentre as estratégias estabelecidas na região, foi 

constituída uma rede envolvendo 13 Associações de Produtores – o que contemplava, na 

época, 3.584 famílias e 22 organizações comunitárias e religiosas de consumidores de 

bairros pobres em Pelotas.  
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Os recursos para a compra dos alimentos eram provenientes do Programa de 

Compras Locais da Agricultura Familiar, da Companhia Nacional de Abastecimento 

(Conab), do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e do Programa Fome Zero, do 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Os alimentos 

distribuídos eram produzidos segundo princípios agroecológicos, cuja adoção pelos 

agricultores familiares foi promovida pelo Capa. 

No primeiro ano do projeto (2004), 1.200 toneladas foram distribuídas para cerca de 

18 mil pessoas, sendo que 750 dos agricultores membros das 13 organizações 

mencionadas participaram dessa etapa e receberam até R$ 2.500,00 pelos alimentos 

fornecidos, o que representa um expressivo aumento de renda dessas famílias.  

A continuidade destas ações são fortalecidas e, ao mesmo tempo, em que 

precursoras, da Política Nacional de Segurança Alimentar em 2006, objetos da Lei no 

11.346/2006 e do Decreto-Lei 7.272/2010, no que tange a assegurar que parte da 

merenda escolar seja proveniente da agricultura familiar de base ecológica.  

Conforme exposto por Schimitt & Guimarães (2008) as experiências da microrregião 

de Pelotas, por meio de organizações de agricultores familiares da Região e 

assessoradas pelo Centro de Apoio ao Pequeno Agricultor (CAPA) já estavam mobilizadas 

desde 2001, no sentido de garantir o acesso dos agricultores ao mercado institucional, 

tendo implementado uma experiência piloto de merenda ecológica nos municípios de 

Pelotas, Canguçu e São Lourenço do Sul. Segundo a Secretaria de Educação deste 

município, por meio de comunicação pessoal, atualmente em torno de 50% da merenda 

escolar das escolas municipais é de base agroecológica, estando a dificuldade em 

substituir elementos industrializados, tais como biscoitos. Em relação às hortaliças e 

frutas, praticamente 100% é oriunda da agroecologia.  

Schmitt & Guimarães (2008) destacam, ainda, que esta região contempla iniciativas 

de comercialização de produtos ecológicos em feiras, uma cooperativa de consumidores 

e outros circuitos mercantis.  

Outra relevante iniciativa se constitui na cooperativa Sul Ecológica fundada em 

2001, havendo cinco mulheres entre os sócios fundadores2. A Sul Ecológica é resultado 

de intenso trabalho de base do Capa e da Comissão Pastoral da Terra (CPT) junto aos 

pequenos agricultores, durante as décadas 1980-90, congregando agricultores 

ecologistas produtores de alimentos orgânicos, seguindo os princípios da Agroecologia. A 

                                             
2 As informações sobre a Cooperativa Sul Ecológica foram compiladas do artigo de Nilson Binda, submetido 
à Revista Perspectivas Sociais que se encontra no prelo. O mesmo é intitulado “Ação comunicativa e 
cooperativa agrícola: A produção orgânica na Ecovale e Sul Ecológica” e é parte de sua pesquisa de 
doutoramento. 
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partir de sua sede no município de Pelotas atua em mais sete municípios (Arroio do 

Padre, Canguçu, Cerrito, Herval, Morro Redondo, São Lourenço do Sul e Turuçu) da 

mesorregião Sudeste. Possui 253 associados aos quais agencia mercado para seus 

produtos orgânicos in natura e semiprocessados. Seus principais produtos in natura são 

hortaliças, cereais e frutas. Já os produtos semiprocessados principais são: mel, schmier, 

sucos de frutas e conservas. 

Com o lema “produzindo alimentos ecológicos, valorizando a vida” a Sul Ecológica 

mantém uma loja e feiras ecológicas de venda direta aos consumidores. Ela também 

oferta produtos orgânicos para toda região Sul do estado RS através do mercado 

institucional, dos programas governamentais PAA (Programa Nacional de Aquisição de 

Alimentos ) e PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). Os associados 

encontram-se estatutariamente organizados em núcleos, de no mínimo cinco famílias. As 

ações práticas da cooperativa Sul Ecológica contemplam a organização social da 

produção orgânica, através do planejamento estratégico de produção de alimentos e da 

afirmação da AF. A Sul Ecológica atua dentro do Programa de Diversificação das Áreas de 

Cultivo de Tabaco, do Governo Federal, executando Projetos de apoio à produção de 

alimentos orgânicos, consolidando processos de conversão produtiva do tabaco para 

alimentos; mais de 900 fumicultores encontram-se inseridos no Projeto.   

A Sul Ecológica integra à Rede Ecovida de Agroecologia, emitindo o selo Produto 

Orgânico para seus associados. Além disso, participa ativamente em diversos espaços 

públicos de interlocução com as demais entidades da AF (Agricultura Familiar), como a 

Rede Vida à Granel e governamentais, executando projetos de capacitação. Dentre eles, 

destaca-se o Programa de Desenvolvimento de Sementes Orgânicas para seus 

associados e demais agricultores. A Sul Ecológica surgiu com o objetivo de congregar os 

agricultores familiares ecológicos, agenciando mercado aos seus produtos. Em 2002, ela 

inseriu-se no mercado institucional do Projeto de Segurança Alimentar de Pelotas e, em 

2003, foi entidade pioneira no estado RS a participar do PAA do Governo Federal. 

Mediante os recursos disponíveis e em busca de novos recursos, ela promove 

exclusivamente a produção e comercialização de produtos orgânicos de seus associados. 

Um de seus Projetos executados consiste na adequação de agricultores familiares 

ecológicos da região Sul do RS aos mecanismos de garantia de qualidade orgânica, a 

qual pode de forma participativa habilitar os agricultores ao certificado Produtor Orgânico. 

O quadro social da Sul ecológica é composto de agricultores familiares 

empobrecidos e descapitalizados. Entre os associados encontram-se assentados da 

Reforma Agrária e pequenos agricultores de grupos remanescentes de quilombos – os 
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quilombolas. Esses grupos sociais historicamente estiveram à margem da sociedade, 

excluídos de políticas públicas, sem documentos pessoais e da terra permanecendo na 

invisibilidade social. A participação na cooperativa possibilitou a inclusão social, a 

regulamentação de documentos e o acesso aos recursos públicos, bem como à 

assistência técnica adequada a sua condição social, econômica e cultural, aprimorando 

suas condições de vida. 

 

2.1 O contexto territorial 

No contexto de sua macrorregião, o curso se ambienta no Território Zona Sul, um 

dos quatro territórios existentes no estado do Rio Grande do Sul que integram o Programa 

Territórios da Cidadania do Governo Federal. Com área total de 39.960,00 Km², abriga 

uma população de 863.956 habitantes, dos quais 151.765 (18%) vivem na zona rural, 

onde estão presentes 32.160 agricultores familiares, 3.615 famílias assentadas e 36 

comunidades quilombolas. 

No que tange aos seus limites territoriais, é composto por 25 municípios, a saber: 

Aceguá, Amaral Ferrador, Arroio do Padre, Arroio Grande, Candiota, Capão do Leão, 

Canguçu, Cerrito, Chuí, Cristal, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras 

Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do 

Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul e Turuçu. 

As diretrizes da Política Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PNAPO 

(Decreto nº 7.794, de 20 de agosto de 2012), reafirmadas e consolidadas nas duas 

edições do Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica - PLANAPO (2013-

2015/2016-2019), indicam o compromisso de entidades governamentais e não 

governamentais, de movimentos e instituições do ensino superior com o desenvolvimento 

rural sustentável e com a produção de alimentos saudáveis a partir da preservação dos 

recursos naturais.  

O Território Zona Sul do Rio Grande do Sul, ao longo do tempo, consolidou-se como 

um importante referencial de experiências envolvendo a valorização da agricultura 

familiar. Alicerçado por sua multiplicidade étnica, ampla agrobiodiversidade, e exemplos 

distintos de resistência local às homogeneizações produtivas e de mercado, a região se 

destaca como uma das precursoras no Estado no que diz respeito à Agroecologia. Muito 

disso se deve ao apoio dos movimentos sociais (sobretudo a partir da década de 1990), 

das organizações não governamentais e instituições de pesquisa como é o caso da 

Embrapa Clima Temperado. 

A multiplicidade dos espaços rurais no Território, se faz presente não apenas nas 
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especificidades ambientais (morfopedologia, relevo, clima, hidrografia), mas também na 

grande diversidade étnica presente, marcada pela descendência africana, açoriana, 

alemã, francesa, italiana e pomerana, a qual denota um expressivo mosaico cultural.  

No Território existem aproximadamente 5.000 agricultores familiares, e cerca de 

6.000 famílias de pescadores artesanais, sendo 46,70% deste total ocupado por mulheres 

(PTDRS, 2009). O reconhecimento de sua heterogeneidade e sócio biodiversidade, e as 

iniciativas de desenvolvimento rural sustentável ampliaram-se no Território ao longo dos 

anos por meio de estratégias organizativas diversas. Tais estratégias vem articulando o 

ensino, a pesquisa e a extensão, aos grupos de assentados de reforma agrária, 

quilombolas e agricultores familiares tendo a Agroecologia e a produção orgânica como 

vetores de sustentabilidade. 

 

2.2 – São Lourenço do Sul 

Com uma área de 2.036,130 km², o município de São Lourenço do Sul, conta 

atualmente com uma população de 43.114 habitantes (IBGE, 2010) onde 56% encontram-

se na zona rural.  A densidade demográfica do município é de 21,17 habitantes por km². O 

PIB total é de R$ 483.416,472 mil, e o PIB per capita é R$ 11.130,16 (IBGE, 2008). Já o 

índice de desenvolvimento humano (IDHM) é 0,687 sendo considerado médio quando 

comparado ao estado que possui 0,746 (PNUD, 2010). Vale salientar que a colonização 

alemã foi predominante em São Lourenço do Sul, fato este que influencia até os dias 

atuais no modo de vida das populações rurais, onde a agricultura é a principal forma de 

trabalho e renda dessas famílias, o que acaba por definir a dinâmica economia de todo o 

município, incluindo em sua zona urbana. Consequentemente, pode se afirmar que São 

Lourenço do Sul é um município rural – cuja dinâmica econômica pauta-se nas atividades 

agrícolas. 

A colonização do município de São Lourenço remonta ao final do Século XVIII, 

quando a Coroa Portuguesa distribuiu sesmarias aos militares açorianos, que lutaram 

contra os espanhóis. A sede do município foi instalada por portugueses na localidade de 

Boqueirão, atual 1° distrito, dedicando-se principalmente à pecuária. Posteriormente 

foram trazidas 88 famílias alemãs e pomeranas para ocuparem a zona rural (colonial) que 

ainda não havia sido explorada. Suas terras eram adequadas para agricultura e não eram 

de interesse dos portugueses, que se restringiam a pecuária, dado que no período, a 

região de Pelotas tinha como principal atividade econômica a produção de gado e 

charque. 

Com o desenvolvimento do município e a intensificação da produção agrícola, sua 
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sede foi transferida do Boqueirão para as proximidades da Lagoa dos Patos, devido à 

facilidade de acesso por água para a comercialização dos produtos produzidos na zona 

colonial. Verifica-se que durante parte do século XIX e XX, o pequeno povoado situado 

junto ao Arroio São Lourenço tornou-se um dos principais portos de veleiros mercantes do 

sul do país, contribuindo para o progresso da Colônia de São Lourenço que se 

transformou em uma potência agrícola, com o predomínio de produção de batatas.  

A colônia de São Lourenço do Sul, propriamente dita, foi fundada em 1858, na 

Serra dos Tapes, então município de Pelotas. Sendo assim, segundo Coaracy (1957), a 

colônia prosperou até atingir a autonomia de município sob administração exclusivamente 

privada. Foi fundada pelo empresário alemão Jacob Rheingantz e pelo fazendeiro José 

Antônio de Oliveira Guimarães (dono da fazenda São Lourenço que deu nome 

futuramente ao município). Acreditava-se que a colonização poderia dinamizar a 

economia regional e viram na fundação da colônia uma ótima oportunidade de negócios, 

pois, não havia nenhuma colônia ao sul do Estado.  

Nas áreas de relevo e cobertas por matas, denominada Serra dos Tapes, 

encontravam-se dificuldades para a formação de pastagens, sendo então essas as terras 

destinadas aos colonos. Nessas terras aos poucos os colonos começaram a desenvolver 

uma organização produtiva, que a princípio era voltada para o autoconsumo e os 

eventuais excedentes eram comercializados, geralmente trocados nas casas comerciais. 

A produção consistia em feijão, milho, batatas, manteiga, carnes defumados e 

derivados de carne de porco, aves, lenha e ovos. Porém, a colônia foi se transformando, 

produzindo para abastecer as cidades e para exportação, destacando-se a batata-inglesa.  

A criação de suínos também assumiu um importante papel, sendo que, a carne de 

porco e a banha constituíram importante riqueza da colônia, abrindo oportunidades para o 

comércio, sendo que esses cultivares exercidos pelos colonizadores vem sendo feito até 

hoje nas colônias do município. 

Aproximadamente um século após a chegada dos primeiros colonos, destacou-se o 

plantio de soja e milho para a comercialização, bem como a produção de leite.  

Nota-se que a produção de arroz predomina no município (70.014 toneladas, 

segundo ITEPA, 2009), devido à existência de grandes extensões de terraços lagunares 

altamente propício para essa cultura, cujas práticas  não se coadunam com os princípios 

de agroecologia.  

O milho ainda é muito cultivado na região da colônia de São Lourenço do Sul, 

sendo a principal cultura em área plantada e a segunda maior em produção (57.600 

toneladas). Não obstante, amplia-se os produtores não - familiares. 
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Foi a partir das décadas de 1980 e 1990 que se expandiu a fumicultura, que é, 

atualmente, a principal fonte de renda dos agricultores familiares do município, com uma 

produção de 19.550 toneladas em 2008 (ITEPA, 2009). A pecuária e seus derivados 

também constituem também um fator importante na economia familiar local. Os principais 

rebanhos são os bovinos (com aproximadamente 110 mil cabeças em 2008), seguidos 

pelos suínos (16 mil cabeças) e, em terceiro lugar, os ovinos (com 7 mil cabeças) 

Entretanto, o predomínio do fumo deve-se principalmente ao preço superior do 

fumo em relação aos demais produtos agrícolas, o que acaba também influenciando no 

modo de vida de muitas famílias, que acabam se dedicando exclusivamente a fumicultura 

deixando assim de produzir alimentos até mesmo para sua subsistência.  

Para o plantio dessas lavouras é necessário o uso de agrotóxicos, que oferecem 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente através da contaminação de solos e recursos 

hídricos. Soma-se a este fato, a perda sistemática de jovens do campo, frente às 

adversidades encontradas atualmente no meio rural. 

 Em todo o país, no entanto, aumentam as iniciativas locais, voltadas à promoção 

de práticas Agroecológicas. Nesse contexto, a implantação de um curso superior em 

Agroecologia representará uma contribuição efetiva e substancial para a consolidação da 

Agroecologia como ciência e para a consolidação da agricultura familiar no município.. 

Do ponto de vista regional, buscará promover a reorientação da matriz produtiva 

primária regional, de modo a torná-la mais sustentável do ponto de vista ambiental, social, 

cultural e econômico, sendo estratégica como parte de ações voltadas à manutenção da 

juventude no meio rural. 

 

3. Objetivos do curso 

 

3.1 Perfil do ingressante: 

O processo de seleção da FURG se dá inteiramente pelo Sistema de Seleção 

Unificada (SiSU) do Ministério da Educação (MEC) do Governo Federal. É esperado que 

o ingressante possua, preferencialmente, perfil voltado para a ciência aplicada, com 

familiaridade em conhecimentos, habilidades e atitudes transformadoras. 

 

3.2 Perfil do Profissional: 

 

O bacharel em Agroecologia, é o profissional que analisa, planeja, executa e 

monitora sistemas de produção agropecuária, considerando os aspectos de 
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sustentabilidade econômica, ambiental, social e cultural de modo integrado. Tem como 

campo de atuação as propriedades rurais, cooperativas, associações, universidades, 

escolas técnicas, e outros órgãos governamentais e não governamentais. 

Algumas das atividades desse profissional incluem: 

 

a) O manejo ecológico de sistemas de produção rural e da agrobiodiversidade; 

b) Gestão da propriedade por meio de técnicas sustentáveis do ponto de vista 

ambiental, social e econômico;  

c) Produção de alimentos orgânicos; 

d) Planejamento e desenho de uma propriedade rural com base nos princípios 

agroecológicos; 

e) Condução de processos de certificação de sistemas agroecológicos; 

f) Uso de metodologias participativas na extensão rural e no desenvolvimento de 

pesquisas; 

g) Atuação nas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão no ensino técnico 

profissional e no ensino superior, análise, experimentação, ensaios e divulgação 

técnica; 

h) Desenvolvimento de técnicas de comunicação adequadas à sensibilização dos 

agricultores familiares formando-os sobre os diferentes processos e metodologias 

de organização social; 

i) Atuação em propriedades rurais, cooperativas, associações, movimentos sociais, 

órgãos governamentais e não governamentais dentre outras organizações dentro 

de uma abordagem sistêmica e complexa no entendimento da realidade agrícola e 

agrária, na compreensão do funcionamento e organização dos agroecossistemas e 

das organizações sociais;  

j) Produção e divulgação de conhecimentos, tecnologias, serviços e produtos. 

3.3 Competências e habilidades:  

O Curso de Agroecologia deve possibilitar a formação de profissionais que revelem as 

seguintes competências e habilidades:  

a) O conhecimento e aplicação dos princípios e práticas da agroecologia enquanto 

ciência; 

b) O conhecimento da produção agropecuária e de agroecossistemas;  

c) O conhecimento da legislação ambiental e da legislação trabalhista, pertinentes a 

agricultura familiar; 
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d) O conhecimento crítico sobre as políticas públicas destinadas à agricultura familiar 

e à agroecologia; 

e) A visão crítica das relações sociais de produção rural; 

f) A capacidade de aplicação metodológica de princípios do desenvolvimento 

sustentável; 

g) O trabalho em equipe; 

h)  A ética social e ambiental.   

 

4. Projeto Pedagógico do Curso 

 

4.1 Atos legais de criação do curso 

Autorizado pela Deliberação do COEPEA/FURG nº 106/2013, de 18 de outubro de 2013. 

Alteração curricular pela Deliberação do COEPEA/FURG nº 010/2017, de 27 de junho de 

2017 

 

4.2 Fundamentos, estrutura e dinâmica curricular: 

 

4.2.1 Princípios orientadores:  

Agroecologia é entendida como uma ciência de enfoque ecossistêmico que lança mão 

de diversas disciplinas de forma integrada, tendo os agroecossistemas como unidade de 

análise e de atuação, nos quais os ciclos minerais, as transformações energéticas, os 

processos biológicos e as relações sócio - econômicas são vistas e analisadas em seu 

conjunto, buscando estabelecer as bases para a construção de estilos de 

desenvolvimento rural sustentável. Tal abordagem reconhece a necessidade de 

emancipar o produtor rural da dependência tecnológica da agroindústria convencional, a 

qual é centrada no largo uso de agrotóxicos, insumos, equipamentos e técnicas 

socioambientalmente agressivas visando à maximização da produção.  

Os princípios orientadores da estrutura curricular do curso partem do entendimento 

do conceito de “sistema orgânico de produção agropecuário e industrial” como sendo  

todo aquele em que se adotem tecnologias que otimizem o uso de recursos naturais e 

socioeconômicos, respeitando a integridade cultural e tendo por objetivo a auto-

sustentação no tempo e no espaço, a maximização dos benefícios sociais, a minimização 

da dependência de energia não renováveis e a eliminação do emprego de agrotóxicos e 

outros insumos artificiais tóxicos, organismos geneticamente modificados – 

OGM/transgênicos ou radiação ionizantes em qualquer fase do processo de produção, 
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armazenamento e de consumo, e entre os mesmos, privilegiando a preservação da saúde 

ambiental e humana, assegurando a transferência em todos os estágios da produção e de 

transformação, visando: 

a) a oferta de produtos saudáveis e de elevado valor nutricional, isento de qualquer 

tipo de contaminante que ponham em risco a saúde do consumidor, do agricultor e do 

meio ambiente; 

b) a preservação e a ampliação da biodiversidade dos ecossistemas, natural ou 

transformado, em que se insere o sistema produtivo; 

c) a conservação das condições físicas, químicas e biológicas do solo, da água e 

do ar; 

d) o fomento da integração efetiva entre agricultor e o consumidor final de produtos 

orgânicos, e o incentivo à regionalização da produção desses produtos orgânicos para os 

mercados locais”.  

Tal concepção está de acordo com os requisitos gerais da produção orgânica 

contidos no Anexo I da Instrução Normativa Nº 64, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2008). Essa normativa estabelece 

que os objetivos da produção orgânica devem buscar, quanto aos aspectos ambientais à 

manutenção das áreas de preservação permanente: a atenuação da pressão antrópica 

sobre os ecossistemas naturais e modificados; e a proteção, a conservação e o uso 

racional dos recursos naturais. No que tange às atividades econômicas dos sistemas 

orgânicos de produção devem buscar: o melhoramento genético, visando à 

adaptabilidade às condições ambientais locais; a manutenção e a recuperação de 

variedades locais, tradicionais ou crioulas, ameaçadas pela erosão genética; a promoção 

e a manutenção do equilíbrio do sistema de produção como estratégia de promover a 

sanidade dos animais e a fitosanidade; a interação da produção animal e vegetal; e a 

valorização dos aspectos culturais e a regionalização da produção. Quanto aos aspectos 

sociais, a normativa estabelece ainda que os sistemas orgânicos de produção devem 

buscar: relações de trabalho fundamentadas nos direitos sociais determinados pela 

Constituição Federal; e a melhoria da qualidade de vida dos agentes envolvidos em toda 

a rede de produção orgânica. 

Seguem ainda aos princípios encontrados na Política Nacional de Assistência 

Técnica e Extensão Rural (2004), quais sejam os de: 

 Contribuir para a promoção do desenvolvimento rural sustentável, com ênfase em 

processos de desenvolvimento endógeno, apoiando os agricultores familiares, 

extrativistas, ribeirinhos, indígenas, quilombolas, pescadores artesanais, na 
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potencialização do uso sustentável dos recursos naturais; 

 Adotar uma abordagem multidisciplinar e interdisciplinar, estimulando a adoção de 

novos enfoques metodológicos participativos e de um paradigma tecnológico baseado nos 

princípios da Agroecologia; 

 Contribuir para o estabelecimento de um modo de gestão capaz de democratizar as 

decisões, contribuir para a construção da cidadania e facilitar o processo de controle 

social no planejamento, monitoramento e avaliação das atividades, de maneira a permitir 

a análise e melhoria no andamento das ações; 

 Desenvolver processos educativos permanentes e continuados, a partir de um 

enfoque dialético, humanista e construtivista, visando à formação de competências, 

mudanças de atitudes e procedimentos dos atores sociais, que potencializem os objetivos 

de melhoria da qualidade de vida e de promoção do desenvolvimento rural sustentável. 

 

4.3 Estrutura Curricular: 

 

4.3.1 Concepções e Princípios gerais:  

O bacharel em Agroecologia se constitui no profissional destinado a apoiar a 

transição dos atuais modelos de desenvolvimento rural e de agricultura convencionais, 

para modelos agroecológicos, de desenvolvimento rural e de agriculturas sustentáveis, a 

partir de uma abordagem científica. Para tal será portador de um profundo conhecimento 

da realidade da agricultura familiar brasileira, possuirá formação teórica e vivência prática 

para realizar diagnóstico, análise, planejamento, projeto, implementação, monitoramento 

e avaliação no processo de criação ou aprimoramento de tecnologias emancipatórias 

apropriadas às comunidades e organizações rurais, dentro de um enfoque de produção 

sustentável do ponto de vista econômico, ecológico e social, incluindo: a recuperação e 

proteção de solos, recursos hídricos e processos ecológicos, a produção orgânica, a 

gestão de propriedades rurais, a formação de associações, cooperativas e redes, a 

proteção da saúde do trabalhador rural e consumidor, o manejo sustentável de 

agroecossistemas. 

O curso superior de bacharelado em Agroecologia tem o currículo dividido em oito 

(8) semestres que compõem três eixos de formação, a saber I. Eixo Básico; II. Eixo 

Profissionalizante; e III. Eixo Complementar. 

O Eixo Básico é composto pelos campos e conteúdos relacionados às ciências 

básicas do conhecimento humano, conteúdos esses indispensáveis à formação do 

agroecólogo. Tal eixo é integrado por disciplinas relativas à biologia, química, matemática, 
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línguas e ciências sociais. Este conjunto de disciplinas tem por objetivo embasar o 

entendimento do acadêmico acerca da realidade das práticas agrícolas, incluindo 

aspectos sócio - econômicos e ambientais do campo. As disciplinas que compõem o Eixo 

Básico concentram-se nos três (3) primeiros semestres do curso, e são: Botânica; 

Ecologia Geral; Morfobiologia animal; Introdução à agroecologia; Produção Textual; 

Matemática aplicada I; Matemática aplicada II; Inglês instrumental: leitura; Climatologia e 

hidrologia; Anatomo-Fisiologia Animal; Legislação ambiental brasileira; Química 

Ambiental; Política e desenvolvimento territorial; Metodologia científica; Movimentos 

sociais e organização do campo; Ecofisiologia vegetal aplicada à Agroecologia; Estatística 

descritiva; e Ecologia de paisagem. 

A partir do 3º semestre do curso, os acadêmicos iniciam o Eixo Profissionalizante, 

que tem como objetivo habilitar o acadêmico a analisar os fatores bióticos e abióticos que 

estruturam as paisagens e o ambiente, introduzindo metodologias e práticas de 

interpretação deste ambiente a partir de seus principais componentes estruturantes. Este 

eixo abrange ainda as temáticas relativas à produção vegetal e animal, orientadas 

segundo os princípios agroecológicos, respeitando os princípios da sustentabilidade e o 

respeito à sociedade. As disciplinas que compõem o Eixo Profissionalizante são: 

Fundamentos de solos; Conservação de recursos hídricos; Ecossistemas e energia em 

agroecologia; Ecotoxicologia aplicada à agroecologia; Zootecnia geral; Manejo e 

conservação do solo; Sistema agroecológico de produção vegetal I; Instalações rurais; 

Sistema agroecológico de produção vegetal II; Manejo agroecológico da produção animal 

I; Sistemas agroflorestais; Manejo biotecnológico de agroecossistemas; Introdução à 

extensão rural; Economia solidária e tecnologias sociais; Manejo agroecológico da 

produção animal II; Manejo agroecológico de doenças e pragas; Sistema agroecológico 

de produção vegetal III; Elaboração e avaliação de projetos ambientais; Estratégias de 

mercado na agroecologia; Recuperação de áreas degradadas; Auditoria e certificação 

ambiental; Ecologia de agroecossistemas; Gestão ambiental de empreendimentos; 

Tópicos especiais em agroecologia; Metodologia participativas na extensão rural; Estágio 

supervisionado; e Trabalho de conclusão de curso. 

O Eixo Complementar compreende as atividades que complementem a formação 

do bacharel em Agroecologia, visando à criação de uma interface das atividades do 

profissional com a pesquisa, bem como sua inserção no mercado de trabalho. 

Participação em atividades de pesquisa, ensino e extensão, e participação em eventos na 

área de Agroecologia ou áreas afins estão entre as atividades complementares que 

compõe este eixo. 
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4.4 Funcionamento do Curso 

Local: FURG - Campus São Lourenço do Sul 

Turnos: Manhã e Tarde 

Número de vagas por ingresso (anual): 40 vagas anuais (ingresso único) 

 

4.5 Regime de ingresso: 

O ingresso no curso será realizado uma vez ao ano, através de processo 

seletivo adotado pela Instituição. 

 

4.6 Plano de implantação do Curso: 

O curso Bacharelado em Agroecologia deve ser integralizado no tempo mínimo de 

4 anos e máximo de 7 anos. O curso teve início no 1º semestre de 2014, com duração de 

oito (8) semestres e foi implantado de acordo com a tabela a seguir: 

Semestre Disciplinas Ano 

1º semestre Botânica  

Ecologia Geral  

Morfobiologia animal  

Introdução à agroecologia  

Produção Textual 

Matemática Aplicada I 

Inglês instrumental: leitura 

2014 

2º semestre Climatologia e hidrologia  

Anatomo-Fisiologia Animal 
Legislação ambiental brasileira  

Química ambiental  

Política e desenvolvimento territorial  

Metodologia científica   

2014 

3º semestre Movimentos sociais e organização do campo  

Ecofisiologia vegetal aplicada à agroecologia  

Estatística descritiva 

Fundamentos de solos  

Ecologia de paisagem  

Conservação de recursos hídricos  

Ecossistemas e energia em agroecologia  

2015 
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4º semestre Ecotoxicologia aplicada à agroecologia  

Zootecnia geral  

Manejo e conservação do solo 

Sistema agroecológico de produção vegetal I  

Instalações rurais 

Matemática Aplicada II 

2015 

5º semestre Sistema agroecológico de produção vegetal II  

Manejo agroecológico da produção animal I  

Sistemas agroflorestais  

Manejo biotecnológico de agroecossistemas  

Introdução à extensão rural  

Economia solidária e tecnologias sociais  

2016 

6º semestre Manejo agroecológico da produção animal II  

Manejo agroecológico de doenças e pragas  

Sistema agroecológico de produção vegetal III  

Elaboração e avaliação de projetos ambientais  

Estratégias de mercado na agroecologia  

Recuperação de áreas degradadas  

2016 

7º semestre Auditoria e certificação ambiental   

Ecologia de agroecossistemas 

Gestão ambiental de empreendimentos  

Tópicos especiais em agroecologia  

Metodologia participativas na extensão rural  

2017 

8º semestre Estágio supervisionado 

Trabalho de conclusão de curso 

2017 
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4.7 Quadro resumo de Carga Horária - Bacharelado em Agroecologia 

 

4.8 Descrição das disciplinas  
 
Código Disciplina Semestre Caráter Carga 

Horária 

Pré-

Requisitos

1438 Matemática Aplicada I 1 Obrigatória 3   

6496 Produção Textual () 1 Obrigatória 4   

11109 Química Ambiental 1 Obrigatória 4   

15206 Botânica 1 Obrigatória 6   

15207 Ecologia Geral 1 Obrigatória 3   

15208 Morfobiologia Animal 1 Obrigatória 5   

15209 Introdução à Agroecologia 1 Obrigatória 4   

6387 Ingles Instrumental - Leitura 2 Obrigatória 3   

10645 Política e Desenvolvimento 

Territorial 

2 Obrigatória 3   

11150 Climatologia e Hidrologia 2 Obrigatória 3   

15147 Metodologia Científica 2 Obrigatória 4   

15211 Ecofisiologia Vegetal Aplicada à 

Agroecologia 

2 Obrigatória 6 15206 

15232 Anatomo-Fisiologia Animal 2 Obrigatória 6 15208 

1339 Estatística Descritiva 3 Obrigatória 3 1438 

10646 Movimentos Sociais e 

Organizações do Campo 

3 Obrigatória 3   

11151 Legislação Ambiental Brasileira 3 Obrigatória 4   

15212 Ecossistemas e Energia em 

Agroecologia 

3 Obrigatória 3   

QUADRO RESUMO DE CARGA HORÁRIA  

Total de todas as Disciplinas Obrigatórias do QSL  
3165 H 

211 CRÉDITOS 

Carga horária mínima de disciplinas optativas para integralização do 

curso 

180 H 

12 CRÉDITOS 

Atividades Complementares  260 H  

Total para integralização do curso 3605 H 
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15214 Conservação de Recursos 

Hídricos 

3 Obrigatória 6   

15219 Instalações Rurais 3 Obrigatória 4   

15271 Fundamentos de Solos 3 Obrigatória 6 11109 

11152 Meio Ambiente e 

Desenvolvimento 

4 Optativa 3   

1439 Matemática Aplicada II 4 Obrigatória 4 1438 

11114 Ecologia da Paisagem 4 Obrigatória 6   

15215 Ecotoxicologia Aplicada à 

Agroecologia 

4 Obrigatória 3 11109 

15216 Zootecnia Geral 4 Obrigatória 4   

15217 Sistema Agroecológico de 

Produção Vegetal I 

4 Obrigatória 6 15211 

15218 Manejo e Conservação do Solo 4 Obrigatória 6 15271 

6497 LIBRAS I 4 Optativa 4   

15283 Tópicos em Agroecologia I 4 Optativa 3   

7324 Economia Solidária e 

Tecnologias Sociais 

5 Obrigatória 2   

10647 Introdução à Extensão Rural 5 Obrigatória 4   

15220 Sistema Agroecológico de 

Produção Vegetal II 

5 Obrigatória 6 15217 

15221 Manejo Agroecológico da 

Produção Animal I 

5 Obrigatória 6 15216 

15222 Sistemas Agroflorestais 5 Obrigatória 4 15206 

15223 Manejo Biotecnológico de 

Agroecossistemas 

5 Obrigatória 4   

11107 Introdução à Gestão Ambiental 5 Optativa 4   

15284 Tópicos em Agroecologia II 5 Optativa 4   

11157 Sistemas de Informação 

Geográfica 

5 Optativa 4   

7325 Estratégias de Mercado na 

Agroecologia 

6 Obrigatória 3 7324 

11122 Auditoria e Certificação 

Ambiental 

6 Obrigatória 3   
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15224 Recuperação de Áreas 

Degradadas 

6 Obrigatória 3 15214 

,15218 

15225 Manejo Agroecológico da 

Produção Animal II 

6 Obrigatória 6 15221 

15226 Manejo Agroecológico de 

Doenças e Pragas 

6 Obrigatória 6 15220 

15227 Sistema Agroecológico de 

Produção Vegetal III 

6 Obrigatória 4 15220 

6498 LIBRAS II 6 Optativa 4 6497 

15285 Projetos de Enfoque 

Agroecológico como Elemento 

Central da Dinâmica de 

Organizações não 

Governamentais 

6 Optativa 4 06496 

,10646 

,15147 

10648 Metodologias Participativas na 

Extensão Rural 

7 Obrigatória 6 10647 

11123 Elaboração e Avaliação de 

Projetos Ambientais 

7 Obrigatória 4   

11155 Gestão Ambiental de 

Empreendimentos I 

7 Obrigatória 4   

15228 Ecologia de Agroecossistemas 7 Obrigatória 3 11114 

15272 Tópicos Especiais em 

Agroecologia 

7 Obrigatória 3   

10731 Agricultura Familiar e 

Desenvolvimento Rural 

7 Optativa 4   

15230 Trabalho de Conclusão de 

Curso 

8 Obrigatória 4 Formando 

15231 Estágio Supervisionado 8 Obrigatória 24 2700 horas

 

 

4.9 Carga horária mínima em disciplinas ou atividades optativas  
 

180 horas 

 

4.10 Descrição geral das atividades complementares  
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As Atividades Complementares têm carga mínima de 260 horas, podendo ser 

desenvolvidas ao longo de todo o curso. São registradas no histórico escolar, depois de 

apreciadas pela Coordenação de Curso. São consideradas atividades complementares: 

simpósios, congressos, seminários, encontros e demais eventos na área da Agroecologia 

e áreas afins, além de estágios, monitorias e mini-cursos não previstos na estrutura 

curricular do curso e que, a critério da Coordenação de Curso contribuam para a 

formação acadêmica e/ou profissional do aluno. Para ter registrada determinada atividade 

complementar, o aluno deverá oficializar e comprovar sua participação no evento, 

conforme normas estabelecidas pela Comissão Acadêmica, disponíveis no site oficial do 

curso.  

 

4.11 Organização geral do Estágio Curricular:  
 

A disciplina Estágio Profissionalizante Supervisionado, com carga horária de 360 

horas, é uma atividade curricular obrigatória da 8ª série do Curso, estando sujeita a 

legislação vigente referente à realização de estágios obrigatórios. Estágios 

extracurriculares podem ser desenvolvidos em laboratórios da Universidade (FURG) ou 

em locais externos a Universidade, como empresas, indústrias, ONGs, outras instituições 

públicas ou privadas e propriedades rurais cumprindo a legislação vigente referente à 

realização de estágios. Essas atividades serão normatizadas pela Comissão Acadêmica, 

e estarão disponíveis no site oficial do curso. 

 

4.12 Organização geral do Trabalho de Conclusão de Curso:  
 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) é componente curricular obrigatório para 

a obtenção do título de Bacharel. Corresponde a uma produção acadêmica que expressa 

as competências e as habilidades desenvolvidas (ou os conhecimentos adquiridos) pelos 

estudantes durante o período de formação. Desse modo, o TCC será desenvolvido no 

decorrer do curso a partir da verticalização dos conhecimentos construídos nos projetos 

realizados ao longo do curso ou atividades desenvolvidas no decorrer do estágio 

supervisionado. O estudante terá momentos de orientação e tempo destinado à 

elaboração da produção acadêmica correspondente. O TCC será acompanhado por um 

professor orientador e o mecanismo de planejamento, acompanhamento e avaliação do 

TCC serão normatizadas pela Comissão Acadêmica, e estarão disponíveis no site oficial 

do curso. 

.
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5. Quadro de sequência lógica  
 

Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 Semestre 5 Semestre 6 Semestre 7 Semestre 8 

01438 
Matem. Aplic. I 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

06387 
Ing. Instr. Leitura 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

01339 
Estatística Descrit. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

01439 
Matem. Aplic. II 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR.

07324 
Eco. Sol. Tec. Soc. 

2 / 36 a = 30 h = 2 CR. 

07325 
Estr. Merc. Agroec. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 
 

10648 
Met. Par. Ext. Rural 

6 / 108 a = 90 h = 6CR.

15230 
Tra. Con. Cur. 

/ 72 a = 60 h = 4 CR. 

06496 
Produção Textual 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

10645 
Pol. Des. Territor. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

10646 
Mov. Soc. Org. Cam. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

11114 
Ecologia da Paisagem 
6 / 108 a = 90 h = 6 

CR. 

10647 
Int. Ext. Rural 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

11122 
Aud. Cert. Amb. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR.

11123 
Ela. Ava. Pro. Amb. 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15231 
Estágio Supervision. 

24 / 432 a = 360 h =24 
CR. 

11109 
Química Ambiental 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

11150 
Climatologia e Hidr. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

11151 
Legis. Amb. Bras. 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15215 
Ecot. Aplic. Agroec. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR.

15220 
Sis. Agr. Pr. Ve. II 

6 / 108 a = 90 h = 6CR.

15224 
Recup. Áreas Degrad. 
3 / 54 a = 45 h = 3 CR.

11155 
Ges. Amb. Emp. I 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 
 

15206 
Botânica 

6 / 108 a = 90 h = 6 CR.

15147 
Metodologia Científ. 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15212 
Ecos. Ener. Agroec. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

15216 
Zootecnia Geral 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR.

15221 
Man. Agr. Pro. An. I 

6 / 108 a = 90 h = 6CR.

15225 
Man. Agr. Pr. An. II 

6 / 108 a = 90 h = 6CR.

15228 
Ecol. Agroecossist. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 
 

15207 
Ecologia Geral 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

15211 
Eco. Veg. Apl. Agr. 
6 / 108 a = 90 h = 6 

CR. 

15214 
Cons. Rec. Hídricos 

6 / 108 a = 90 h = 6 CR.

15217 
Sis. Agr. Pro. Ve. I 
6 / 108 a = 90 h = 

6CR. 

15222 
Sist. Agroflorestais 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15226 
Man. Agr. Doe. Pra. 

6 / 108 a = 90 h = 6CR.

15272 
Tóp. Esp. Agroecol. 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 
 

15208 
Morfobiologia Animal 
5 / 90 a = 75 h = 5 CR. 

15232 
Anat.-Fis. Animal 

6 / 108 a = 90 h = 6 
CR. 

15219 
Instalações Rurais 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15218 
Man. Cons. Solo 
6 / 108 a = 90 h = 

6CR. 

15223 
Man. Biotec. Agroec. 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15227 
Sis. Ag. Pr. Ve. III 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR.

10731 
Agr. Fam. Des. Rur. 

4 / 60 a = 50 h = 4 CR. 
 

15209 
Intr. Agroecologia 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

11152 
Meio Amb. e Desenv. 
3 / 54 a = 45 h = 3 CR. 

15271 
Fund. Solos 

6 / 108 a = 90 h = 6 CR.

06497 
LIBRAS I 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR.

11107 
Int. Ges. Ambiental 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

06498 
LIBRAS II 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR.
  

  
11157 

Sist. Infor. Geogr. 
4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15283 
Tóp. Agroec. I 

3 / 54 a = 45 h = 3 CR.

15284 
Tóp. Agroec. II 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR. 

15285 
Projetos de Enfoque 

4 / 72 a = 60 h = 4 CR.
  

        

435 h 375 h* 435 h* 435 h* 390 h* 375 h* 300 h* 420 h 
* Apenas disciplinas obrigatórias 
 

 Disciplinas obrigatórias: 3.165 horas 

 Disciplinas optativas: 180 horas 

 Estágio: 360 horas 

 Atividades complementares: 260 horas 

 Total: 3.605 horas 
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6. Instalações Físicas Necessárias 
 

6.1 Laboratórios de Ensino 
 

Laboratórios para aulas práticas do eixo básico  

Laboratório 1 – Microscopia 

Estes laboratórios terão uso nas aulas práticas das disciplinas de Botânica, Ecofisiologia 

Vegetal, Morfobiologia animal, Anatomo-Fisiologia Animal e Ecologia Geral. Deverá ser 

dotado de espaço para 40 estudantes sentados, com multimídia e cortinas nas janelas, com 

bancada elevada dotada de instalação elétrica e banquetas elevadas e instalação 

hidráulica. Seu uso será compartilhado com o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, e 

Educação no Campo. 

 

Laboratórios para atividades práticas do eixo profissionalizante  

Laboratório 2 – Recursos naturais 

Este laboratório será utilizado para as aulas práticas das disciplinas Fundamentos de Solo, 

Manejo e conservação do solo e Conservação de recursos hídricos. Deverá ser dotado de 

espaço para 40 estudantes sentados, com multimídia e cortinas nas janelas, com bancada 

elevada dotada de instalação elétrica e banquetas elevadas e instalação hidráulica. Deverá 

dispor de uma capela de exaustão de gases.  

Laboratório 3 – Instrumentação Biológica 

Neste laboratório serão realizadas as atividades práticas das disciplinas de Química 

Ambiental, Biotecnologia aplicada à agroecologia e Ecotoxicologia aplicada a agroecologia. 

Deverá ser dotado de espaço para 40 estudantes sentados, com multimídia e cortinas nas 

janelas, com bancada elevada dotada de instalação elétrica e banquetas elevadas e 

instalação hidráulica. Deverá dispor de uma capela de exaustão de gases. 

Laboratório 4 - Laboratório de processamento de alimentos de origem animal e vegetal. 

Este laboratório será utilizado para atividades práticas das disciplinas de Manejo 

Agroecológico da produção animal I e II, e Sistemas agroecológicos da produção vegetal I, 

II e III. Deverá ser dotado de espaço para 40 estudantes sentados, com multimídia e 

cortinas nas janelas, com bancada elevada dotada de instalação elétrica e banquetas 

elevadas e instalação hidráulica. Deve se localizar próximo ao Viveiro de produção de 

mudas, que também necessita ser implementado para o funcionamento do curso.  
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7 Recursos Humanos 
 

7.1 Docentes 

 

O perfil do corpo docente é um elemento essencial para o sucesso do projeto pedagógico 

de um curso e pode ser caracterizado em termos da titulação, regime de trabalho e 

experiência. O curso prevê o envolvimento de professores da FURG para algumas 

disciplinas já existentes e a contratação de nove (9) professores doutores para atender as 

demandas de novas disciplinas. É desejável que tenham conhecimentos e experiência 

profissional que os habilitem a promover a articulação entre os conteúdos desenvolvidos 

em suas disciplinas e a aplicação na agroecologia.  

 

Para atender a um dos objetivos deste projeto, que visa à consolidação do Campus de São 

Lourenço do Sul, todos os docentes concursados deverão permanecer no município de 

São Lourenço do Sul, independente da Unidade de lotação. 

 

7.2 Técnicos Administrativos em Educação 

- Um (1) Assistente em Administração (nível médio) 

- Dois (2) Técnicos de Laboratório (nível médio) 

- Um (1) Técnico de Laboratório (nível superior) 

 

8. Procedimentos gerais de avaliação periódica do PPC e da qualidade da 

aprendizagem 

 

A avaliação, mais do que um instrumento de retroalimentação do processo de gestão do 

curso, pode ser tomada como um princípio intrinsecamente ligado à transparência e 

participação da ação acadêmica. Nesse sentido, esta proposta prevê que o processo de 

avaliação seja permanente e implementado de forma constante no curso, envolvendo, de 

forma integrada, docentes, discentes e egressos. Formalmente, a proposta do PPC deverá 

sofrer uma avaliação global a cada cinco anos. 
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