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II. Ementa

Canteiros, reaproveitamento de resíduos orgânicos; animais no design sustentável; utilização 
de  técnicas  tradicionais  de  construção;  soluções  estéticas;  sistemas  agroflorestais;  cercas 
vivas;  quebra-ventos; conservação da água; estratégias de transição agroecológica; destino do 
excedente e economia do sistema permacultural.

III. Objetivo geral:

Capacitar à  leitura das oportunidades que o espaço (rural ou urbano) apresenta em termos de 
possibilidades de práticas, ao planejamento e modificação destes espaços de forma a causar 
impacto positivo e permanente no ambiente e na sociedade.

IV. Objetivos específicos

• Embasar a análise de áreas para implantação de projetos;
• Discutir  e  exercitar  o  zoneamento  de  áreas  para  fins  de  produção,  moradia,  uso 

múltiplo e conservação;
• Analisar e a escolher elementos para formação de um sistema permacultural;
• Planejar uma área seguindo técnicas permaculturais;
• Possibilitar  a  experiência,  a  habilitação  e  a  vivência  da  maioria  das   tecnologias 

abordadas.

V. Conteúdo
1. ➢ Reaproveitamento de resíduos orgânicos;
2. ➢ Animais no design permacultural;
3. ➢ Bioconstruções: utilização de técnicas tradicionais e soluções estéticas;
4. ➢ Sistemas agroflorestais, quebra-ventos e cercas vivas;
5. ➢ Conservação da água, construção de cisternas de ferrocimento;
6. ➢ Estratégias de transição agroecológica;
7. ➢ Destino do excedente e economia do sistema.
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VI. Metodologias e Recursos

Aulas  teóricas  (na  grande  maioria  em  formato  reunião:  cadeiras  em  círculo).  Utilização 
ocasional  de  projeções  e  filmes.  Discussão  e  análise  de  textos  propostos  na  bibliografia. 
Análise de casos propostos pela docente e/ou trazidos pelos estudantes. Dinâmicas de grupos 
com objetivo de integração e exercicio/vivência dos temas abordados (incluindo, dependendo 
das necessidades abordadas, exercícios coorporativos, e outros. No mínimo 5 aulas práticas no 
campus  e/ou  na  cidade,  aos  sábados  durante  o  dia.  No  mínimo  uma  aula  prática  em 
propriedades rurais de agricultores familiares, aos sábados durante o dia. Análise de materiais 
propostos  pelo  professor  e/ou  pelos  estudantes  (cartilhas,  folders,  textos  sites  web...).  A 
previsão das datas de aulas práticas  será entregue no início do curso. Condições naturais, 
meteorológicas  poderão promover eventuais mudanças no cronograma de aulas práticas.

VII. Avaliação

A participação dos estudantes contará com 50% da avaliação, na forma de participação nas 
discussões,  nas  aulas  práticas,  leitura  dos  textos  e  retorno  (escrito  e/ou  oral)  aos  temas 
abordados em aula. Os demais 50% serão obtidos por meio de trabalhos teórico-práticos.
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