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PROGRAMAÇÃO DE CURSO DE CURTA DURAÇÃO: 
 

VIVÊNCIA AGROECOLÓGICA NO NÚCLEO AGROFLORESTAL 
ESSÊNCIA DA TERRA – Primeira edição. 

 

 

Instância de aprovação: CFTCI Data da aprovação:  

 

1 IDENTIFICAÇÃO DO CCD 

Nome do CCD: Vivência Agroecológica no Núcleo Agroflorestal 
Essência da Terra 

Carga horária do CCD com atividades na 
presencial da/o docente: 

8 h 

Atividades prévias extraclasse da/do 
discentes: 

Assistir ao documentário “Life in Syntropy”, 
disponível no YouTube e listar dúvidas iniciais para 
serem levantadas na Vivência. 

Carga horária total do Conjunto do CCD: 10 h 

Coordenador: Luana Oliveira Sampaio 

Equipe Ministrante do Núcleo Gabriel Jacob 

Ross Doherty 

Willians Gomes 

Público-alvo: Comunidade da UFSB 

Número máximo de vagas: 15  

Recursos necessários: Transporte ida e volta da UFSB para o Núcleo 

Data da Vivência: 08 de abril de 2017 

Horário da Vivência: Das 8h00min às 16h00min 

Período para solicitação de inscrição: Entre os dias 01 e 04 de abril de 2017 

Local para solicitar inscrição: GOOGLE FORM 

Procedimento para seleção: Confeccionar formulário no Google Form; 

Analisar planilha de inscrições priorizando aqueles 
que: 

1) Estiverem participando de um projeto institucional 
ou pessoal relacionado com o tema; 

2) Estiverem cursando um componente curricular 
relacionado com o tema; 

3) Cursaram um componente curricular relacionado 
com o tema. 

Divulgar inscrições aceitas para a primeira edição. 

Requisitos para inscrição no CCD: Fazer parte da Comunidade UFSB 

Requisitos para obter certificado de 
frequência: 

Ter participado das atividades programadas na 
Vivência. 
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1 IDENTIFICAÇÃO DO CCD 

Requisitos para obter certificado de 
aproveitamento: 

Ter desempenho satisfatório das atividades 
programadas na Vivência. 

Local de realização: Núcleo Agroflorestal Essência da Terra, que fica 
localizado em Santa Maria, rodovia 
Itacaré/Camamu. 

Recursos necessários: Micro ônibus com motorista no dia da visita para 
fazer o transporte para o Núcleo. 

Observação: Pretendemos realizar outras edições desta Vivência 
pois este é um potencial campo de práticas 
agroecológicas e mais de 30 estudantes já 
declararam interesse na Vivência. Para as outras 
edições faremos novo envio de formulário. 

 

2 EMENTA: 

Instruções: Descrever o resumo do conteúdo conceitual do CCD na forma analítica, 
compreensiva ou mista. 

Agricultura Sintrópica. Biodiversidade. Métodos de adubação. Manejo da terra. Importância da poda. 
A natureza como aliada na produção de alimentos. Equipamentos e tecnologias para a 
agroecologia. Construção de canteiros e berços. Desenvolvimento de práticas sustentáveis. 

 

3 OBJETIVO(S) GERAL(IS): 

Instruções: Apontar os objetivos a serem alcançados com o CCD, descrevendo em termos de 
desempenhos observáveis. Iniciar a frase com um verbo no infinito e apresentar apenas 1 
(um) objetivo por frase. 

1. Realizar Práticas Agroecológicas no Núcleo Agroflorestal Essência da Terra. 

 
 

3.1 OBJETIVO(S) ESPECÍFICOS: 

Instruções: Um ou mais para cada objetivo geral, relacionando com metas cognitivas, 
afetivas ou psicomotores. 

1. Apresentar o projeto do Núcleo Agroflorestal Essência da Terra; 

2. Apresentar o sistema de Agricultura Sintrópica; 

3. Realizar visita orientada aos espaços dos Sistemas de Agroflorestamento do Núcleo; 

4. Desenvolver práticas de agroflorestamento e/ou bioconstrução, em grupos de trabalho; 

5. Oportunizar uma vivência em projeto que visa sustentabilidade; 

6. Oferecer um outro ambiente de aprendizagem, favorável ao diálogo entre teoria e prática; 

7. Conhecer outro modo de viver e outros espaços de produção de conhecimento. 
 

4 PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO PROCESSUAL OU EXAMINAÇÃO, CONFORME FOR O 
CASO: 

Instruções: Informar os procedimentos avaliativos e critérios que serão utilizados na 
atribuição das notas e produtos que devem ser desenvolvidos pela/o estudante. 

i. Acompanhar os estudantes na vivência observando o envolvimento, empenho e pró-atividade de 
cada um no desenvolvimento das práticas no Essência da Terra. 
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5 BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

Instruções: Apresentar no mínimo uma referência que esteja disponível na UFSB no formato 
eletrônico para todo o corpo discente. A coluna mais à direita do Quadro 1 pode ser 
preenchida com links e livros básicos que irão auxiliar as/os docentes e discentes no 
desenvolvimento das atividades de ensino-aprendizagem, como também material que possa 
apoiar estudos e pesquisas. 

Documentário “Life in Syntropy” 
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE 
Acesso em 26 de outubro de 2016. 

https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4ZPvE
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Quadro 01: Programação do CCD 

Visita Objetivo geral Objetivos específicos e educacionais 
Estratégias de 

ensino-

aprendizagem 

Bibliografia específica 

Visita 1 

8 h 

1 – Realizar Práticas 
Agroecológicas no Núcleo 
Agroflorestal Essência da Terra 

1.1. Apresentação do projeto do Núcleo 
Agroflorestal Essência da Terra; 

1.2. Apresentação do sistema de Agricultura 
Sintrópica; 

1.3. Visita orientada aos espaços dos Sistemas 
de Agroflorestamento do Núcleo; 

1.4. Desenvolvimento de práticas de 
agroflorestamento e/ou bioconstrução, em 
grupos de trabalho. 

Dialógica com os 
ministrantes e 
realização de 
práticas 
agroecológicas 
em grupos de 
trabalho. 

Bibliografia recomendada: 

Documentário “Life in Syntropy” 

https://www.youtube.com/watch?v=gSPNRu4Z
PvE 
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