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O Curso de Licenciatura em Educação do Campo foi aprovado pela Resolução
339/CONSEA, de junho de 2014, re�ficada pela Resolução 341/CONSEA, de 24 de julho de 2014.
Autorizado pela portaria do Ministério da Educação n° 646 de 30 de outubro de 2014, publicada
no Diário Oficial da União no dia 03 de novembro de 2014. Estabelece diretrizes
complementares, normas e princípios para o desenvolvimento de polí�cas públicas de
atendimento da Educação Básica do Campo e pela Resolução Nº 2, de 1º de julho de 2015, do
CNE/MEC, que define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial em nível
superior.

 
Disciplina/Unidade Curricular Código Habilitação Turma

Sociologia dos povos do
campo DAE00538 Ciências Humanas 2018

Carga Horária
Tempo Universidade

Carga Horária
Tempo Comunidade Carga Horária Total Pré-Requisito

50 horas 30 horas 80 horas Não há
Período Le�vo: 2020-2 Período de Aulas: 21/06/2021 a  18/10/2021

Docente: Renata da Silva Nobrega
EMENTA

As correntes da sociologia rural. O meio rural e a organização social. Relação entre meio rural e
urbano. Relação entre meio ambiente e sociedade; Impactos sociais da modernização na
agricultura e dos grandes projetos de desenvolvimento rural. Desenvolvimento humano e
desenvolvimento sustentável. Agricultura familiar e agricultura integrada. Movimentos sociais no
Campo. O agronegócio, a transgenia e a degradação da natureza. A questão do la�fúndio e do
minifúndio. As polí�cas públicas e a degradação da natureza; Destruição/preservação da
natureza. A questão ambiental na Amazônia e na América La�na. O camponês pobre e o
operário do campo.

 

OBJETIVOS
Obje�vo Geral
Conhecer a complexidade do meio rural na Amazônia, a par�r da diversidade dos povos do campo, das
florestas e das águas.
 
Obje�vos Específicos



Compreender as consequências das polí�cas públicas voltadas para o “desenvolvimento” da região
amazônica, bem como as estratégias de resistência destes povos diante de situações que ameaçam
suas formas de vida.
Conhecer a complexidade do meio rural na Amazônia, a par�r da diversidade dos povos do campo,
das florestas e das águas.
Compreender as consequências das polí�cas públicas voltadas para o “desenvolvimento” da região
amazônica, bem como as estratégias de resistência destes povos diante de situações que ameaçam
suas formas de vida.

METODOLOGIA

A disciplina tem carga horária de 80 horas, equivalentes a 96 aulas de 50 minutos,
sendo que 30 horas (36 aulas) se referem ao Tempo Comunidade e 50 horas (60 aulas), Tempo
Universidade. Devido ao contexto da Pandemia de COVID 19, a disciplina será ministrada de
forma totalmente remota, sendo 33 aulas síncronas e 63, assíncronas, podendo haver
mudanças, em comum acordo com a turma, obedecendo ao limite mínimo de 25% de a�vidades
síncronas deliberado pelo CONDEP.

As aulas síncronas serão realizadas por meio da plataforma virtual Google
Meet, no link: h�ps://meet.google.com/shy-dxnp-knm, de forma par�cipa�va, consis�ndo em
aulas exposi�vas e dialogadas, realizadas de modo processual, com o uso de diversos recursos
didá�cos e de textos selecionados para a leitura dirigida, com discussão via Google Meet. Cada
aula síncrona será aberta com uma Mís�ca preparada conforme cronograma estabelecido com a
turma. 

As aulas possibilitarão a reflexão aberta, �rando dúvidas a par�r de
ques�onamentos e estabelecendo conexões entre a realidade, o conteúdo estudado e a prá�ca
educa�va, com a realização de debates e apresentação das leituras; bem como a avaliação e
socialização das a�vidades desenvolvidas. Já nas a�vidades assíncronas, serão u�lizadas as
ferramentas SIGAA, correio eletrônico, grupo de WhatsApp, leituras dirigidas, vídeos e
orientação a respeito da elaboração dos trabalhos.

A Pandemia de COVID 19 será um dos eixos trabalhados na disciplina, com a
realização de levantamento na comunidade e suas interfaces com os Estudos Rurais. O conteúdo
programá�co da disciplina será orientado por textos acadêmicos, material audiovisual (filmes,
fotografias, charges, etc.), e outras produções ar�s�cas e acadêmicas que dialoguem com a
temá�ca, além do próprio co�diano e das experiências e vivências das/dos estudantes.

As aulas serão cons�tuídas pela apresentação dos debates teóricos, polí�cos e
históricos relacionados à temá�ca, em interação com a contribuição das/dos estudantes a par�r
das inquietações suscitadas pelo contato com o material disponibilizado pela professora e
trazidos do co�diano estudan�l, conforme mencionado anteriormente. Havendo
disponibilidade, poderão ser convidadas pessoas para apresentar temas de interesse da
disciplina. A disciplina também poderá contribuir para a realização da Jornada Universitária em
Defesa da Reforma Agrária.

No tempo comunidade, as/os estudantes serão orientados à leitura e à execução
de exercícios relacionados às a�vidades desenvolvidas nas aulas, bem como no preparo dos
trabalhos da disciplina.

 
AVALIAÇÃO E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A avaliação será processual, compreendendo que todos os momentos das aulas
são avaliados e auto avaliados.

Como instrumento avalia�vo, serão realizadas a�vidades individuais, conforme
descrito abaixo:



Avaliação 1 (10 pontos): Apresentação de texto indicado pela docente (5 pontos)
e elaboração de Mís�ca (5 pontos).

Avaliação 2 (10 pontos): Trabalho final com o tema, relacionando alguma temá�ca
desenvolvida na disciplina com o contexto da Pandemia de COVID 19.

A nota final será a média aritmé�ca das notas das duas avaliações.

Será considerado aprovado o discente que ob�ver aproveitamento igual ou
superior a 60 (sessenta), conforme Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de 1997. De
acordo com esta mesma Resolução, o discente que ob�ver média final inferior a 60 (sessenta)
terá direito a uma avaliação reposi�va. A avaliação reposi�va será expressa em números inteiros
com valor de 0 (zero) a 100 (cem), subs�tuindo a menor nota ob�da durante o período le�vo.
Considerar-se-á aprovado, após a avaliação reposi�va, o discente que ob�ver média igual ou
superior a 60 (sessenta). De acordo com a Resolução 251/CONSEPE, de 27 de novembro de
1997, será concedida segunda chamada aos discentes que faltarem à avaliação, nos casos
amparados por lei ou por força maior, aprovado pelo Colegiado de Curso. Todas as situações
deverão ser encaminhadas ao Departamento de Educação do Campo pelo discente interessado.
O prazo para solicitação de segunda chamada da avaliação será de cinco dias úteis, a par�r do
dia seguinte da sua aplicação. Cabe ao estudante se informar junto aos colegas sobre as
a�vidades que foram realizadas na aula em que se ausentou e as que serão cobradas nas aulas
seguintes.

 

 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário

Descrição de A�vidades Síncronas Número
de aulasInício Final

1 21/06/2021 13:50 15:30 

Tempo Universidade

Apresentação e discussão do Plano de
Ensino. 

Aula de abertura: Questão agrária,
agronegócio e Pandemia de COVID 19.

2

2 28/06/2021 16:30 18:10 

Tempo Universidade 

Os Estudos Rurais. Agricultura e
acumulação de capital.

A subordinação do trabalho e a
resistência dos trabalhadores rurais.

2

4 12/07/2021 15:40 18:10 
Tempo Universidade 

Os trabalhadores rurais na cena
polí�ca. Movimentos sociais do campo.

3

5 19/07/2021 15:40 18:10 

Tempo Universidade 

A concentração fundiária e as lutas pela
terra. Ocupação de terra.
Acampamentos e Assentamentos de
Reforma Agrária. Processos de
territorialização camponesa. 

2



6 02/08/2021 16:30 18:10 Tempo Universidade 

A diversidade dos sujeitos do campo,
das águas e das florestas. Povos
indígenas no Brasil, na Amazônia e em
Rondônia. Indígenas em contexto
urbano.

2

7 09/08/2021 16:30 18:10 

Tempo Universidade

A diversidade dos sujeitos do campo,
das águas e das florestas. Povos e
comunidades tradicionais.
Comunidades quilombolas. 

2

8 23/08/2021 15:40 18:10 

Tempo Universidade

A "situação de fronteira" e o
campesinato na Amazônia. Colonização
e Reforma Agrária. A mobilidade do
campesinato. Pecuarização,
minifundização e reconcentração
fundiária.

2

9 30/08/2021 15:40 18:10 

Tempo Universidade 

A "situação de fronteira" e o
campesinato na Amazônia. Colonização
e Reforma Agrária. A mobilidade do
campesinato. Pecuarização,
minifundização e reconcentração
fundiária.

3

10 13/09/2021 15:40 18:10 

Tempo Universidade

Dinâmicas territoriais contemporâneas
na Amazônia e em Rondônia. Grilagem
de terra. Estrangeirização das terras.
Conflitos agrários e violência no
campo. 

3

11 20/09/2021 15:40 18:10 
Tempo Universidade 

 Implicações sociais e ambientais dos
grandes projetos na Amazônia

3

12 04/10/2021 16:30 18:10 
Tempo Universidade

O agronegócio, a transgenia e a
degradação da natureza.

2

13 11/10/2021 16:30 18:10 

Tempo Universidade 

O mundo rural no Brasil moderno.
Agroecologia e a reconstrução
ecológica das comunidades
camponesas.

2

Reposi�va 15/10/2021 15 h 17 h Avaliação reposi�va. -



 CH de a�vidade síncrona: 1400 minutos = 23,3 horas 28
 
 
 
 

CRONOGRAMA  

Encontro Data
Horário Descrição de A�vidades

Assíncronas
Número
de aulasInício Final

1 21/06/2021 15:30 18:10 Tempo Universidade 3

2 24/06/2021 13:50 16:20 Tempo Universidade 3

3 28/06/2021 13:50 16:20 Tempo Universidade 3

4 05/07/2021 07:50 12:10 Tempo Comunidade 5

5 05/07/2021 13:50 18:10 Tempo Comunidade 5

6 12/07/2021 13:50 15:30 Tempo Universidade 2

7 19/07/2021 13:50 15:30 Tempo Universidade 2

8 26/07/2021 7:50 12:10 Tempo Comunidade 5

9 26/07/2021 13:50 18:10 Tempo Comunidade 5

10 02/08/2021 13:50 16:20 Tempo Universidade 3

11 09/08/2021 13:50 16:20 Tempo Universidade 3

12 16/08/2021 13:50 18:10 Tempo Comunidade 5

13 23/08/2021 13:50 15:30 Tempo Universidade 2

14 30/08/2021 13:50 15:30 Tempo Universidade 2

15 06/09/2021 13:50 18:10 Tempo Comunidade 5

16 13/09/2021 13:50 15:30 Tempo Universidade 2

17 20/09/2021 13:50 15:30 Tempo Universidade 2

18 27/09/2021 13:50 18:10 Tempo Comunidade 5

19 04/10/2021 13:50 16:20 Tempo Universidade 3

20 11/10/2021 13:50 16:20 Tempo Universidade 3

 CH de a�vidade assíncrona: 3400 minutos: 56,7 horas 68
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Ciência dos Discentes quanto ao Plano de A�vidades Remotas

A adesão/ciência dos/as discentes se dará por Formulário Próprio, na primeira
sessão de aula síncrona, conforme orientação do NDE e deliberação do CONDEP, disponível no
endereço eletrônico: h�ps://forms.gle/xkuWjwPxkABgSLC18.

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por RENATA DA SILVA NOBREGA, Docente, em 16/06/2021, às
16:24, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8
de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unir.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0,
informando o código verificador 0693215 e o código CRC F098797D.

Referência: Processo nº 23118.004329/2021-61 SEI nº 0693215
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