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PROGRAMA DE DISCIPLINA 
CURSO ANO LETIVO 

MEDICINA VETERINÁRIA 2014.1 

CÓDIGO DA DISCIPLINA NOME DA DISCIPLINA 

VET212 DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO 

AMBIENTE 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

36H 2º 

 

EMENTA 

Introdução à desenvolvimento rural. Noções sobre as principais teorias sociais clássicas. 

Sustentabilidade rural. Elementos de antropologia: cultura e civilização; trabalho e 

conhecimento; o homem e a natureza; sociedade e o meio ambiente. Tópicos da 

realidade brasileira. 

 

OBJETIVOS 

� - Transmitir conhecimento ao discente do que é o desenvolvimento do meio rural 

como um todo. 

� - Trabalhar os conceitos de terra, trabalho e capital. 

� - Transmitir noções sobre índices de desenvolvimento e distribuição de renda, 

produtividade, grau de eficiência da exploração. 

� - Introduzir noções sobre biodiversidade e os cuidados para mantê-la. 

� - Orientar o discente quanto aos conceitos e princípios em sustentabilidade. 

� Orientar quanto a importância da utilização dos fatores de produção de maneira 

sustentável em diversas áreas de atuação do médico veterinário. 

� Instruir quanto à coleta de dados referente aos aspectos econômicos do meio 

rural no Brasil. 
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PERFIL DO EGRESSO 

Após o término da disciplina o (a) discente deverá ser capaz de: 

� Compreender o perfil atual do Médico Veterinário no cenário do desenvolvimento 

rural do país. 

� Atuar na proteção do meio ambiente e dos animais tendo conhecimento teórico 

dos direitos dos animais domésticos e silvestres. 

� Utilizar técnicas de manejo sustentável na zona rural e urbana.  

� Coletar dados que retratam a realidade do desenvolvimento rural do Brasil. 

� Reconhecer técnicas de desenvolvimento sustentável utilizadas dentro da 

prestação de serviços veterinários na zona rural e urbana. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

� O que é desenvolvimento rural. 

� - A tensão antropológica: rural X urbano 

� - As necessidades fundamentais dos seres humanos: alimentação, vestimenta, 

educação e saúde. 

� - Países em desenvolvimento X países emergentes 

� - IDH: índice de desenvolvimento humano 

� - Índice de Gini - grau de concentração de renda. 

� - Índice de desenvolvimento rural. 

� - Terra, trabalho e capital. 

� - Grau de utilização e eficiência da exploração rural 

� - Biomas do Brasil. 

� - Biodiversidade: como enfrentar sua perda. 

� - Leis de crimes ambientais (lei 9.605 de 12 de fevereiro de 1998) 

� - Painel intergovernamental sobre mudanças climáticas e aquecimento global. 

� - Gases do efeito estufa – GEEs.  

�  Utilização do site do IBGE para pesquisa de dados do Brasil rural.  

 

METODOLOGIA 

� Aulas expositivas e participativas 

� Debates e palestras 

�  Discussão de artigos científicos e de vídeos. 
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AVALIAÇÃO 

� Debates 

� Apresentação de seminários 

� Prova escrita  
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