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DISCIPLINA: ECO023 A – ECONOMIA AGRÍCOLA  

PLANO DE ENSINO REMOTO (ER), conforme RESOLUÇÃO Nº 33.2020, DE 14 

DE AGOSTO DE 2020 do CONSU. 

Profª. Vanessa Ragone Azevedo 

SEMESTRE 1-2021 

 

I) EMENTA 

A disciplina possui como objetivo fornecer aos alunos instrumentos necessários à compreensão histórica 

e econômica do papel da agropecuária, a forma como organizam-se as cadeias de valor e como funciona o 

processo de financiamento desse importante setor econômico. 

 
II) CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1) Economia Espacial 

• O atual padrão de ocupação territorial no Brasil; 

• O conceito de rural e urbano; 

• Distribuição de terras; 

• Estratégias de dinamização dos espaços rurais; 

2) História da Agropecuária 

• Evolução da agropecuária no mundo; 

• Agricultura e demais setores; 

• Papel da agropecuário no desenvolvimento brasileiro; 

• Agropecuária – história de 1980 aos dias atuais; 

3) Formas de Organização da Agricultura 

• Transformações e perfil da agricultura familiar no Brasil; 

• Trajetória recente da agricultura patronal; 

• Críticas ao enfoque dicotômico; 

4) O Papel da Agropecuária Nacional  

• Protecionismo agrícola e globalização; 

• Acordos de liberalização do comércio agrícola mundial; 

• Desempenho exportador do agronegócio mundial; 

5) Cooperativismo Rural 

• Modelos de cooperativismo; 

• Tradição cooperativista na agricultura familiar; 

6) Financiamento à Agricultura 

• Função do crédito no desenvolvimento rural; 
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• Paradigma das microfinanças; 

• Estudo de caso – Instituições de financiamento rural asiáticas; 

• Nascimento e consolidação do PRONAF; 

• Papel do crédito informal – experiência do sudeste asiático; 

• Crédito rural no Brasil; 

7) Mercado de Terras Rurais e a Questão Agrária 

• Teoria microeconômica dos direitos de propriedade; 

• Impacto econômico da Reforma Agrária; 

• Determinação do preço da terra rural; 

• Interação entre conflitos agrários e produção rural – estudo de caso 

8) Discussões contemporâneas 

• Agroecologia; 

• Sistema de Agricultura Florestal (SAF’s); 

• Agricultura Sintrópica; 

• Uma discussão sobre Land Grabbing e estrangeirização. 

 
III) PLANEJAMENTO 

A disciplina será lecionada por aulas teóricas expositivas (slides), de forma síncrona e assíncrona e serão 

disponibilizadas no ambiente virtual Google Classroom. Todas as aulas serão ofertadas no ambiente Google 

Classroom e as aulas síncronas serão gravadas de acordo com o Art. 7 da Resolução 33/2020. 

A professora usará a plataforma para organizar e estabelecer cronogramas para as atividades da disciplina, que 

será o principal meio de comunicação com os alunos. 

O link para a aula síncrona será disponibilizado com a devida antecedência ao horário. Além disso, os alunos terão 

acesso às bibliografias pelo ambiente virtual da biblioteca da UFJF, “siga/biblioteca”, na forma digital (E-book). 

Aos discentes, serão demandados recursos que forneçam acesso ao conteúdo expositivo das aulas, às 

atividades semanais e às atividades avaliativas. Isso poderá ser feito utilizando computador, smartphone, tablet ou 

similar com acesso à internet. 

IV- AVALIAÇÕES 

A-1) Exercícios pós-aula  

 Em todas as aulas haverá um exercício sugerido para avaliação do aprendizado, o controle de frequência 

ocorrerá por meio das devoluções das respectivas atividades. 

A entrega dos exercícios pós-aula encerrará 6 dias corridos após a liberação dela. 

 

PS.: A frequência na disciplina é obrigatória, sendo direito do aluno a ausência em 25% do total de aulas.  

 

A-2) Trabalho  

 Trabalho deverá ser realizado em grupo com o tema: Economia e Organização da Agricultura Brasileira – 

cada grupo deverá analisar comparativamente as cadeias de valor geradas pelo setor agrícola por regiões do país. 

A apresentação deverá ser feita via slides (ppt ou plataforma similar) e deverão ser entregues para a professora 

antes da apresentação em data estipulada para todos os grupos, independente da data de apresentação. 
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A-3) Prova  

 Uma avaliação que será aplicada via Google Forms com data previamente agendada com os alunos 

 

A nota será calculada da seguinte forma: 

NOTA = 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*A3 

 

Todas as avaliações serão realizadas de forma assíncrona, em dia e horário previamente agendados pela professora. 

 

VII- BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

* FEIJÓ, Ricardo Luis Chaves. Economia agrícola e desenvolvimento rural. Grupo Gen-LTC, 2010. 

 

* CHADDAD, Fabio. Economia e organização da agricultura brasileira. Elsevier Brasil, 2017. 

 

 
VIII- BIBLIOGRAFIA AVANÇADA 

CAPORAL, F.R; AZEVEDO, E.O. Princípios e perspectivas da agroecologia. Disponível em: < 

http://wp.ufpel.edu.br/consagro/files/2012/03/CAPORAL -FranciscoRoberto-AZEVEDO-Edisio-Oliveira-

de-Princ%C3%ADpios-e-Perspectivas-daAgroecologia.pdf> 

 

HEREDIA, B.; PALMEIRA, M.; LEITE, S.P. Sociedade e economia do “agronegócio” no Brasil. In: RBCS, 

vol. 25 n° 74, 2010. 

 

LUZZI, N. O debate agroecológico no Brasil: uma construção a partir de diferentes atores sociais. 2007. 

Tese apresentada para obtenção do título de doutora em Ciências Sociais em Desenvolvimento, Agricultura 

e Sociedade da UFRRJ. Disponível em: < http://orgprints.org/21839/1/Luzzi_Debate.pdf >. 
 

Observação: * Estes livros estão disponíveis na Biblioteca Virtual da UFJF que pode ser acessada pelo SIGA.  

 

 

IX- SOBRE UTILIZAÇÃO DO MATERIAL DISPONIBILIZADO 

• Art. 9º. da Resolução 33/2020-CONSU 

Art.9o - A produção e divulgação de materiais a serem utilizados no ERE estão protegidas pela Lei Federal no 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998 (Lei dos Direitos Autorais), pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução 

não autorizada de material autoral por terceiros. 

§1o - A imagem de docentes e discentes geradas nas aulas na UFJF, bem como o conteúdo oral e escrito das 

mesmas, somente poderão ser utilizados para os fins exclusivamente acadêmicos a que se destinam. 

§2o - É vedado copiar, editar, adicionar, reduzir, exibir, difundir publicamente, transmitir a terceiros, trocar, 

emprestar ou praticar qualquer ato de comercialização e descaracterização das imagens e do conteúdo oral e 

escrito das aulas. 

§3o - A violação aos direitos autorais acarretará a apuração da transgressão disciplinar do(s) envolvido(s), sem 

prejuízo das sanções previstas na Lei de Direitos Autorais e no Código Penal. 


