
Resolução 024/94 - CONSEPE 

Altera o currículo do Curso de Agronomia do Centro de 
Ciências Agroveterinárias - CAV. 

O Presidente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão – CONSEPE, da Fundação 
Universidade do Estado de Santa Catarina - UDESC, no uso de suas atribuições. 

CONSIDERANDO: 

1) o que consta do Processo n° 1221/94, originário do Centro de Ciências Agroveterinárias - 
CAV, devidamente analisado pela Câmara de Ensino em 08 de dezembro de 1994 e; 

2) o deliberado pelo Plenário do Egrégio Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão - 
CONSEPE, em sessão de 20 de dezembro de 1994. 

R E S O L V E: 

Art. 1° - Ficam excluídas do Currículo do Curso de Agronomia as disciplinas Estudos de 
Problemas Brasileiros I e Estudos de Problemas Brasileiros II, ministradas na 1ª e 2ª fases, 
respectivamente. 

Art. 2° - Fica criada a disciplina Realidade Brasileira com 45 horas-aula - 03 créditos, a ser 
ministrada na 1ª fase do curso de Agronomia, com a seguinte ementa: 

Indicadores sociais: participação política, a questão da educação, da saúde, do meio ambiente, 
da produção e distribuição de alimentos, das tecnologias de produção, de renda e de sua 
distribuição e do emprego. os principais debates da atualidade. 

Art. 3° - A disciplina Sociologia Geral, da 3ª fase do currículo do curso de Agronomia, passa a 
ter a carga horária de 60 horas-aula - 04 créditos, e a seguinte ementa: 

A sociologia como Ciência, História, Métodos e Teorias Sociológicas. Elementos de 
Antropologia. Estrutura, Relações e Movimentos sociais. Elementos da Realidade Social e 
Política do Estado Brasileiro. Os principais Debates da Atualidade Brasileira 

Art. 4° - A disciplina Sociologia e Extensão Rural, da 8ª fase do currículo do curso de 
Agronomia, passa a ter a seguinte ementa: Noções de Sociologia Rural. Formação e Evolução 
da Estrutura Agrária Brasileira e Catarinense, bem como suas Implicações Econômicas e 
Sociais. As transformações recentes da Agricultura Brasileira, especialmente o processo de 
modernização, bem como suas implicações sobre a Estrutura Agrária. o tipo de produtor, a 
distribuição da renda e o êxodo rural. As estruturas de produção presentes no meio rural e sua 
integração com os complexos agro-industriais. A história da extensão rural e da difusão da 
tecnologia. os princípios da extensão rural. os diferentes métodos e técnicas de extensão rural. 

Art. 5° - Os alunos que ingressaram até o 2° semestre letivo de 1994 deverão concluir o curso 
na forma em que o iniciaram. 

Art. 6° - Esta resolução entra em vigor nesta data. 

Art. 7° - Ficam revogadas as disposições em contrário. 

Florianópolis, 20 de dezembro de 1994. 

  



  

Prof. Raimundo Zumblick 
        Presidente 


