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EMENTA
Estimula alunos a apresentarem os seus projetos de tese, e outros trabalhos acadêmicos em
construção na linha de pesquisa Agronegócio e seus Aspectos Socioambientais. Convida
professores e profissionais da área a apresentar e debater os resultados de seus estudos e
pesquisas, com vistas a propiciar uma aproximação às temáticas centrais, aos métodos e
aos debates correntes.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Apresentação dos professores, discentes e da disciplina.
- Detalhamento do cronograma. 
- Distribuição de artigos para os discentes para discussão e elaboração de resenhas.
2. Apresentações de dissertações e teses de ex-alunos.
3. Apresentação dos professores sobre seus projetos de pesquisas, contribuições teóricas e principais
referências bibliográficas utilizadas em suas pesquisas (30 minutos de apresentação e discussão).   
Discentes:
- Entrega das resenhas dos respectivos docentes selecionados previamente. 
- Debates com questionamentos entre orientadores e orientados.
- Participação de todos os discentes
4. Apresentação dos professores sobre seus projetos de pesquisas, contribuições teóricas e principais
referências bibliográficas utilizadas em suas pesquisas (30 minutos de apresentação e discussão).   
Discentes:
- Entrega das resenhas dos respectivos docentes selecionados previamente. 
- Debates com questionamentos entre orientadores e orientados.
- Participação de todos os discentes
5.Apresentação dos alunos do Mestrado 2017 sobre o referencial teórico preliminar dos seus projetos de
pesquisa – Turma 2017.
6. Seminários com convidados externos com pesquisas com temas afins ao programa. Grupos de Pesquisas.
7. Apresentação dos alunos do doutorado 2017 – construto teórico preliminar
8. Atividades com  representante do Comitê de Ética.

OBJETIVOS
Propiciar aos discentes, debates na linha de pesquisa Agronegócio e seus aspectos socioambientais. Convida
professores e pesquisadores da área a apresentar e debater os resultados de seus estudos e pesquisas, com
vistas a respaldar uma aproximação às temáticas centrais, aos métodos e aos debates correntes.

AVALIAÇÃO
1. Resenha
2. Questionamentos e debates
3. Participação e envolvimento
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METODOLOGIA
Prevê a organização de mesas-redondas e palestras com pesquisadores da linha de pesquisa e convidados
externos, nas quais serão apresentados projetos de pesquisa e colaborações em grupos de pesquisa, com vistas
a propiciar uma aproximação às temáticas centrais, aos métodos e aos debates correntes. Além de propiciar
ambiente para intercâmbio entre os discentes da mesma linha de pesquisa sejam do curso de doutorado como
do curso de mestrado.
Cronograma da disciplina:
- No primeiro dia de aula os discentes irão receber artigos científicos selecionados pelos professores do
programa que contemplem suas principais discussões teóricas.
-Todos os discentes deverão entregar uma resenha referente a cada apresentação dos professores selecionados
previamente. No primeiro momento, cada orientador fará 03 perguntas aos seus orientados. Em seguida, a
discussão será aberta para todos os discentes.
As atividades que serão solicitadas aos discentes durante a disciplina são as seguintes:
Resenhas - Entrega física. Documento em arquivo Word, tamanho A4, fonte Times New Roman tamanho 12,
espaçamento de 1,5 entre linhas, justificado. Mínimo de 02 e máximo de 05 páginas. 
Participação e questionamentos: Os discentes serão avaliados de acordo com as respostas e participação nas
aulas.
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