UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS-UFSCar
CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA E DESENVOLVIMENTO RURAL - PPGADR
Calendário Acadêmico PPGADR – 1º Semestre de 2022
Todas as disciplinas do primeiro semestre de 2022 serão ministradas à distância, como medida de prevenção a disseminação da
Covid-19. Resolução PPGADR, de 21 de março de 2020. A oferta presencial, apenas será permitida mediante aprovação do CONSUNIUFSCar.
Os discentes regulares do PPGADR que não tiverem acesso à internet e ou equipamentos de informática necessários para
acompanhar as aulas à distância devem entrar em contato com a coordenação do curso.
Discentes (alunos) especiais para terem a matrícula aprovada devem obrigatoriamente ter acesso à internet e aos
equipamentos de informática necessários para acompanhar as aulas à distância.

Disciplinas ofertadas de modo Regular durante todo o semestre
DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS
ADR- Tecnologias e Processos em Sistemas Agroecológicos (4 créditos) (oferta somente para discentes 2021- 1 Vaga)
ADR -129 Métodos de Pesquisa em Agroecologia e Ética (8 créditos)
Profa. Anastácia Fontanetti (responsável), Profa. Dra. Valéria Vasconcelos, Prof. Ricardo Serra Borsatto e Prof. Victor Augusto Forti,
Aula às sextas feiras das 14:00 às 17:30 horas com início 18/03/2022 (aceita 5 aluno especial).
ADR – 130 Seminários de Pesquisa em Agroecologia e Desenvolvimento Rural I (8 créditos)
Profa. Renata Evangelista de Oliveira (responsável)
Aula as sextas-feiras das 09:00 às 12:00 horas com início em 11/03/2022. (não aceita aluno especial).

DISCIPLINAS OPTATIVAS
ADR – 136 Sociologia e Desenvolvimento Rural (4 créditos)
Prof. Henrique Carmona Duval e Prof. Leandro de Lima Santos (responsável)
Aulas às segundas e terças-feiras das 10:00 às 12:00 com início em 04/04/2022 e término em 24/05/2022 (aceita aluno
especial).
ADR - 134 Métodos estatísticos aplicados (4 créditos)
Prof. Gilberto Liska (responsável)
Aulas as quartas-feiras das 8:30 às 12:00 com início em 09/03/2022 e término em 15/06/2022 (não aceita aluno especial).
ADR – 113 Biofuncionamento de Solos Tropicais (4 créditos)
Profa Laura F. Simões da Silva - Professora convidada e Profa. Anastacia Fontanetti (responsável)
Aulas as quintas-feiras das 9 às 12 h com início em 10/03/2022 e término em 23/06/2022 (aceita aluno especial).
ADR – 111 Estágio Supervisionado de Capacitação Docente em Agroecologia e Desenvolvimento Rural.
obrigatória para bolsistas CAPES e optativa para os não bolsistas (4 créditos).

Scientific Writing (4 créditos)
Prof. Agustin Hernandez (responsável)
Aulas síncronas às quintas-feiras das 14 às 16 horas com início em 17/03/2022 e término em 09/06/2022 da parte teórica e
30/06/2022 entrega dos exercícios. (disciplina será ofertada apenas para os discentes 2020 e 2021, juntamente com demais
PPGs do campus de Araras).

Disciplina ofertada de modo condensada
ADR - 112 Geotecnologias Aplicadas à Agroecologia (4 créditos)
Profa Adriana Cavalieri Sais(responsável)
Aulas em junho nos dias: 22, 24, 27, 28 e 29 com período integral, no dia 23 somente no período da tarde e dia 30 somente
período da manhã. (aceita aluno especial)

