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Ficha 2 (variável) 

 

 

 

Disciplina: Agrossilvicultura Código: AS061 

Natureza:  

(x) Obrigatória  

(  ) Optativa 

( X ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 

Pré-requisito:  

Co-requisito:  

 

Modalidade: (  ) Presencial (  ) Totalmente EaD ( )   

CH Total: 45h 

CH semanal: 15h 

Padrão (PD): 

0 

Laboratório (LB): 

0 

Campo (CP): 

0 

Estágio (ES): 

0 

Orientada (OR): 

0 

Prática Específica (PE): 

0 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 

Extensão (EXT): 

0 

Prática como 

Componente 

Curricular (PCC): 0 

Indicar a carga horária semestral (em PD-LB-CP-ES-OR-PE-EFP-

EXT-PCC) 

 

EMENTA (Unidade Didática)  

 

Entender os conceitos, objetivos e importância da Agrossilvicultura. Conhecer e entender as 

práticas tradicionais de uso da terra com Sistemas Agroflorestais. Conhecer os fundamentos 

importantes para a Agrossilvicultura. Aprender a planejar os diferentes arranjos e formas para 

implantação de Sistemas Agroflorestais. Conhecer e compreender os cuidados no manejo e 

exigências ecológicas do componente de porte arbóreo, agrícola e animal nos Sistemas 

Agroflorestais. Aprender a usar ferramentas e técnicas que auxiliam no planejamento e avaliação 

de projetos de sistemas agroflorestais. Entender as premissas para realizar uma análise financeira 

no planejamento de um Sistema Agroflorestal. Saber realizar um planejamento, implantação e 

avaliação de projetos agrossilviculturais. 

 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

História da agricultura e da silvicultura.  

Surgimento de práticas em sistemas agroflorestais e da ciência em Agrossilvicultura. 

Sistemas tradicionais de uso da terra com Sistemas Agroflorestais. 

Conceituar os fundamentos que são importantes para a Agrossilvicultura.  

Tipos, características e formas de Sistemas Agroflorestais utilizados no Brasil e no mundo. 
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Arranjos e formas de Sistemas Agroflorestais. 

Espécies anuais, semi -perenes e perenes com potencial de uso em Sistemas Agroflorestais.  

Exigências, adaptação e interação dos animais nos Sistemas Agroflorestais. 

Uso da metodologia e modelo PALNTSAF. 

Fonte de informações seguras para utilizar no projeto de análise financeira de Sistemas 

Agroflorestais. 

Como planejar e avaliar um Sistema Agroflorestal.  

Apresentação e esclarecimento de uso da planilha Amazon SAF. 

Planejamento e avaliação de um projeto de Sistemas Agroflorestais. 

 

 

OBJETIVO GERAL 

 

• Capacitar no entendimento conceitual, técnicas, planejamento, implantação e coordenação 

de projetos agrossilviculturais em propriedades rurais. 

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Entender a história, conceitos, importância e diferentes práticas utilizadas na Agrossilvicultura.  

• Contextualizar práticas tradicionais com Sistemas Agroflorestais. 

 

• Entender os fundamentos e diferentes práticas utilizadas na Agrossilvicultura. 

• Conhecer os arranjos e formas de Sistemas Agroflorestais. 

• Conhecer as exigências ecológicas e fisiológicas dos animais e seus cuidados de manejo. 

• Entender técnicas e métodos de planejamento e avaliação de projetos em agrossilvicultura. 

• Saber avaliar a propriedade rural, enxergando suas limitações e potencialidades para o 

planejamento e implantação de projetos agrossilviculturais. 

• Entender o uso de ferramentas e informações técnicas de cada etapa nas atividades de 

implantação, manejo e avaliação de projetos agrossilviculturais 

 

 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 

Cronograma: 

 

Semana 1 - de 13/07/2020 à 17/07/2020 

a) Aulas assíncronas (10 horas): Videoaulas + leitura dos arquivos PDF; b) Atividades: fórum para 

definição das equipes + Atividade 1+ Atividade 2; c) Aulas síncronas (5 horas) dia 13 (das 7:30 às 8:30 

h) e 14/07/2020 (das 8:00 às 12:00 h): para apresentações das atividades. 

 

• Organização das equipes de trabalho.  

• Assistir o vídeo e ler o artigo, será feito um exercício que deverão fazer uma análise crítica 

sobre o conteúdo abordado, elencando os pontos positivos e negativos do sistema agroflorestal 

apresentado e como poderia ser melhorado.  
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• Entrega e apresentação, em PDF, da análise crítica sobre o vídeo e artigo.  

• Participação da Video aula no TEAMS para discutir os pontos abordados no artigo e vídeo, 

contextualizando e agregando as principais análises críticas de cada grupo de discentes. Neste 

caso, deverá ter uma participação pelo chat ou por voz dos discentes, durante a discussão. 

• Deverá indicar e apresentar um modelo de sistema agroflorestal, enfatizando suas 

características de implantação, condução e manejo. 

 

Semana 2 – 20 à 24/07/2020 

a) Aulas assíncronas (10 horas): Videoaulas+ leitura dos arquivos PDF; b) Atividades: fórum para 

definição das equipes + Atividade 3 + Atividade 4; c) Aulas síncronas (5 horas) dia 20/07 (das 7:30 

h às 8:30 h e dia 21/07/2020 das 8:00 às 12:00 h: para apresentações das atividades. 

 

• Deverá planejar um sistema agroflorestal com dois tipos de arranjos diferentes para as 

mesmas espécies selecionadas.  

• Apresentar um croqui com a espacialização sequencial e temporal do sistema agroflorestal 

planejado. 

• Em função do objetivo do projeto de sistemas agroflorestais (recomposição ambiental, 

enriquecimento de área, diversificação de produção, geração de renda, soberania alimentar, etc) 

deverá definir as espécies que serão utilizadas de acordo com a região e suas características 

edafoclimáticas. 

• Deverá ler a metodologia e roteiro PLANTSAF para entender como realizar um planejamento 

de um projeto com sistema agroflorestal. 

• Realizar um planejamento de um projeto com sistemas agroflorestais utilizando o PLANTSAF. 

 

Semana 3 – 27 à 31/07/2020 

a) Aulas assíncronas (10 horas): -Videoaulas + leitura dos arquivos PDF; b) Atividade 5; c) Aulas 

síncronas (5 horas) dia 27/07 das 7:30 às 8:30 h e dia 28/07/2020 das 8:00 às 12:00 h: para 

apresentações da atividade 5. 

 

• Entrega do TF 

• Apresentação do Projeto Final (TF) 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 

• (Moodle) Fórum para definição das equipes – 1 semana para participar do fórum. 

• Atividade1: Envio de tarefas – por equipes via Moodle – 1 semana para realizar tarefa. 

• Apresentação da Atividade 1 (TEAMS): Durante aulas síncronas da 1ª semana. 

• Atividade 2: Envio de tarefas – por equipes via Moodle – 1 semana para realizar a tarefa  

• Apresentação da atividade 2 (TEAMS): nas aulas síncronas da 1ª semana  

• (Moodle) Fórum para definição das equipes para atividades da 2ª semana – 1 semana para 

participar do fórum. 

• Atividade 3: Envio de tarefas – por equipes via Moodle na 2ª semana – 1 semana para realizar 

tarefa  

• Apresentação da atividade 3 (TEAMS): Apresentações nas aulas síncronas da semana 2. 

 

• Atividade 4: Envio de tarefa via Moodle na 2ª semana – 1 semana para realizar tarefa. 

• Atividade5: Envio de tarefa via Moodle 1 semana para realizar tarefa. 
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• Apresentação da atividade 5 (TEAMS) nas aulas síncronas da 3ª semana. 

• Exame final para os discentes que não atingirem a média mínima de 70. 

 

Observação: Todas as bibliografias têm disponíveis em arquivos digitais. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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Links importantes: 

 

Planilha AmazonSAF https://analisafs.tnc.org/auth/login 

 

Planilhas eletrônicas para gerenciamento rural 

(http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm) 

 

http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm  

 

Download das instruções de uso: 

http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Manual_Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.pdf 

 

 

https://www.researchgate.net/publication/303876090_VOZES_DA_PERMANENCIA_A_CONSERVACAO_AMBIENTAL_ALCANCADA_COM_O_SISTEMA_DA_AGROFLORESTA%3e
https://www.researchgate.net/publication/303876090_VOZES_DA_PERMANENCIA_A_CONSERVACAO_AMBIENTAL_ALCANCADA_COM_O_SISTEMA_DA_AGROFLORESTA%3e
https://analisafs.tnc.org/auth/login#sent/_blank
http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm#sent/_blank
http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.xlsm#sent/_blank
http://arquivos.cppsul.embrapa.br/downloads/Manual_Planilha_eletronica_gerenciamento_rural_v2.pdf#sent/_blank
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