
Área: Sociologia Rural  

FORMAÇÃO EXIGIDA: Graduação em cursos das Ciências Agrárias, Ciências Sociais, 

Sociologia e Ciências Sociais Aplicadas com doutorado em cursos das Ciências Agrárias, 

Sociologia, Sociologia Rural, Geografia, Antropologia, Educação do Campo, Desenvolvimento 

Rural ou Extensão Rural. 

Ou graduação em Sociologia, Antropologia, Educação do Campo ou Geografia com doutorado 

em cursos das Ciências Agrárias.  

PERFIL DESEJADO: Profissional com título de Doutor, com atuação na área de 

Desenvolvimento Rural, experiência em sociologia rural, extensão rural e organização de eventos 

em agricultura familiar, para atuar no ensino de graduação dos cursos de Engenharia Florestal, 

Agronomia, Zootecnia, Medicina Veterinária nas disciplinas de Sociologia Rural e Políticas de 

Desenvolvimento Rural e no programa de pós- graduação em Agronegócio da Escola de 

Agronomia.  

PONTOS PARA PROVA ESCRITA E PROVA DIDÁTICA 

1. Objeto da sociologia rural e análise sociológica do campo brasileiro e goiano: desafios e 

possibilidades de atuação dos profissionais das Ciências Agrárias; 

2. Comunicação e extensão rural: princípios, processos, metodologias e políticas públicas; 

3.  Educação do campo: origens, princípios, possibilidades e entraves; 

4. Questão agrária, estrutura fundiária e políticas de reforma agrária: marcos legais e 

atuação do profissional de ciências agrárias na implementação das políticas fundiárias; 

5. Relações de produção e de trabalho no campo brasileiro: movimentos sociais, 

organizações representativas e conflitos sociais no campo; 

6. Associativismo, cooperativismo, processos produtivos e relação com o mercado: aspectos 

efetivos da atuação do profissional de Ciências Agrárias na promoção do 

desenvolvimento rural; 

7.  Inserção comercial de agricultores familiares, canais de comercialização, 

agroindustrialização e geração de renda: aspectos efetivos da atuação do profissional de 

Ciências Agrárias na promoção do desenvolvimento rural; 

8. Metodologias de diagnóstico para elaboração de planos de desenvolvimento rural 

sustentável: definição, usos e aplicações; 

9. Projetos e Programas de políticas públicas à agricultura familiar vigentes no Brasil: leis, 

normativas e aspectos norteadores na elaboração, na implantação, no monitoramento, no 

acompanhamento e na avaliação de Projetos; 



10. A conclusão do projeto de modernização da agricultura e o projeto do agronegócio no 

século XXI; 

11.  Pesquisa, inovação, tecnologia, modernização agrícola: contradições e impactos no 

campo brasileiro. 

 


