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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
• Identificar as demandas produtivas e oportunidades de mercado.  

• Interpretar e utilizar dados da política agrícola no desenvolvimento de projetos 

agropecuários.  

• Coordenar o trabalho em equipe respeitando os princípios e valores éticos, morais do 

cidadão/ profissional diante das diversas situações de vida.  

• Identificar e implementar novas tecnologias de produção tendo em vista a melhoria do 

desempenho profissional, organizacional e produtivo.   

• Identificar e aplicar inovações na elaboração do plano de gestão do agronegócio.  

• Prestar assistência técnica e extensão rural às empresas, cooperativas agropecuárias e 

aos produtores rurais.  

• Prestar assistência técnica e extensão rural aos produtores rurais, cooperativas 

agropecuárias e empresas.  

• Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de 

produtos.  

• Analisar métodos para redução de impactos ambientais e de desperdício dos recursos 

naturais. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER                                                                                   Módulo: IV 

 

Nº 

 

Competências 

 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

   1. Planejar encontros, palestras e 
reuniões.   
2. Planejar com produtores rurais e 
empresas de insumos a instalação 
de campo de pesquisas.   
3. Planejar ações participativas para 
difusão de técnicas e tecnologias de 
produção.   
4. Analisar e avaliar métodos e 
técnicas adotados em projetos 
produtivos.   
5. Planejar assistência técnica a 
produtores rurais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizar encontros, dias de campo, 

palestras e reuniões.   

2.1. Aplicar técnicas de metodologias 

participativas.  

2.2. Aplicar técnicas de dinâmicas de grupo. 

2.3. Identificar características sócioculturais, 

econômica e ambiental da região e 

comunidades.   

3. Utilizar técnicas de difusão de 

conhecimento.    

4.1. Monitorar projetos produtivos, 

registrando resultados das técnicas utilizadas. 

4.2. Articular ações entre produtores, 

comunidades e instituições.  

4.3. Oferecer treinamentos aos produtores 

sobre novas tecnologias.   

5.1. Orientar e assistir produtores rurais.     

 1. Extensão Rural: concepções de 

assistência técnica e extensão rural   

2. Técnicas de dinâmicas individuais e  

de grupo   

3. Metodologias Participativas.   

4. Técnicas para difusão do 

conhecimento   

5. Setor público, privado e terceiro setor 

(ONGS) 
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II – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER                                                                                          Módulo: IV 

Habilidade Bases 
Tecnológicas 

Procedimentos Didáticos Cronograma / 
Dia e Mês 

1. Organizar encontros, dias de campo, 

palestras e reuniões.   
     

1. Extensão Rural: 

concepções de 

assistência técnica e 

extensão rural   
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; trabalhos 
individuais e em grupos, teóricos e práticos através do 
Projeto Rádio na Etec e AssisTec; pesquisa extraclasse; 
visitas técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

27/01 a 28/02 

2.1. Aplicar técnicas de metodologias 

participativas.  

2.2. Aplicar técnicas de dinâmicas de grupo.  

2.3. Identificar características 

sócioculturais, econômica e ambiental da 

região e comunidades.   

2. Técnicas de 

dinâmicas 

individuais e  de 

grupo   
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; trabalhos 
individuais e em grupos, teóricos e práticos através do 
Projeto Rádio na Etec e AssisTec; pesquisa extraclasse; 
visitas técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

 
05/03 a 29/03 

 
 

3. Utilizar técnicas de difusão de 

conhecimento.    
 

3. Metodologias 

Participativas.   

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; trabalhos 
individuais e em grupos, teóricos e práticos através do 
Projeto Rádio na Etec e AssisTec; pesquisa extraclasse; 
visitas técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

31/03 a 30/04 
 
 
 
 

4.1. Monitorar projetos produtivos, 

registrando resultados das técnicas 

utilizadas.  

4.2. Articular ações entre produtores, 

comunidades e instituições.  

4.3. Oferecer treinamentos aos produtores 

sobre novas tecnologias.   

4. Técnicas para 

difusão do 

conhecimento   
 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; trabalhos 
individuais e em grupos, teóricos e práticos através do 
Projeto Rádio na Etec e AssisTec; pesquisa extraclasse; 
visitas técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 
outros. 

 
 
 

05/05 a 30/05 
 
 

5.1. Orientar e assistir produtores rurais. 

5. Setor público, 

privado e terceiro 

setor (ONGS) 

Aulas expositivas e dialogadas, teóricas e práticas; trabalhos 
individuais e em grupos, teóricos e práticos através do 

Projeto Rádio na Etec e AssisTec; pesquisa extraclasse; 
visitas técnicas, utilização de recursos audiovisuais, dentre 

outros. 

02/06 a 11/06 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER                                                                                  Módulo: IV 

Competência 
Indicadores de 

Domínio 

Instrumentos de 

Avaliação 

Critérios de 

Desempenho 

Evidências de 

Desempenho 

 1. Planejar encontros, palestras e reuniões.   
2. Planejar com produtores rurais e empresas de 
insumos a instalação de campo de pesquisas.   
3. Planejar ações participativas para difusão de técnicas 
e tecnologias de produção.   
4. Analisar e avaliar métodos e técnicas adotados em 
projetos produtivos.   
5. Planejar assistência técnica a produtores rurais. 

Descrever com precisão 
(oral e/ou escrita) como 
executar as técnicas de 
abordagem ao produtor 
rural, bem como as 
técnicas de organização 
de grupo através de 
metodologias 
participativas, 
necessárias a prática 
da assistência técnica e 
extensão rural. 
Planejar e executar um 
Programa de Rádio 
voltado a difusão de 
tecnologia aos 
produtores rurais. 

- Avaliação escrita 
e/ou oral. 
- Trabalhos de 
pesquisa em grupo 
ou individuais. 
- Participação nas 
aulas teóricas e/ou 
práticas. 
- Projeto Rádio na 
Etec e AssiTec, bem 
como de outros 
Projetos nos quais 
tenhamos a 
participação de 
Produtores Rurais e 
Agricultores 
Familiares (AgriTec e 
visitas técnicas). 
- Relatório escrito de 
visitas técnicas. 
-Atender às normas 
técnicas da escola 
para a redação e/ou 
apresentação de 
seminários. 
- Atender às 
solicitações do 
professor e/ou de 
seus pares 
cumprindo os prazos 
estipulados. 
- Pontualidade, 
estética, conteúdo, 
critérios e normas 

Conhecimento, 
precisão. 
Relacionamento 
de idéias. 
Liderança. 
Clareza, 
objetividade e 
organização. 
Cooperação entre 
os integrantes do 
grupo. 
Pertinência e 
correlação das 
informações. 
Criticidade, 
precisão e 
clareza. 
Organização e 
objetividade. 
 

Descrição 
correta e precisa 
dos 
conhecimentos 
da competência 
desenvolvida, 
demonstrando o 
domínio e 
desempenho da 
mesma. 
Efetivo 
cumprimento 
dos critérios 
acordados. 
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bibliográficas. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos 
os devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os 
critérios adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de 
Trabalho do Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X 
Prova Dissertativa 

X 
Prova Prática 

X 
Participação/interação na 
aula 

 
Prova com Testes 
Objetivos 

 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 
Prova com Consulta 

 
Resolução de 
Exercícios 

X 
Compromisso c/ 
prazos/datas 

X 
Prova Oral 

X 
Trabalhos/Pesq 
Individuais  

X 
Freqüência em 
Escala/estágio 

 
Outro............................. 

X 
Trabalhos/Pesq em 
grupo 

X 
Iniciativa e proatividade 

  
 

Outro............................. 
X 

Comportamento e 
disciplina 

     Outro............................. 

 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

  30%  90%  X 30%  90%  X 30%  90% 

 X 40%  100%   40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

 
 

 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

. Apostila do Curso de Tecnologia em Agricultura Familiar e Sustentabilidade – UFSM – 
2009. 
.  revistas, artigos, internet, etc. 
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VII – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

      As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. 
      A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a 
existência de aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas 
estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de 
metodologia diversificada e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de 
atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, 
atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de 
ensino-aprendizagem. 
      A recuperação será realizada mediante tarefas, pesquisas, módulos, aulas ou outras 
atividades adequadas, levadas a cabo individualmente ou em pequenos grupos, sob a 
coordenação e a supervisão do professor ou, na sua falta, por outro professor habilitado 
e vinculado ao estabelecimento de ensino. Este processo de recuperação será 
realizado paralela e concomitantemente às atividades educacionais e sem prejuízo às 
aulas 

 
 

VIII – Ações, Atividades, Iniciativas ou Projetos a serem desenvolvidos pelo 
Componente Curricular, previsto no Plano de Metas do Curso para 2014: 

Título da ação, atividade, iniciativa, 
projetos... 

Previsão de realização Anexo: 

Projeto: AgriTec-2014 Maio/2014  

Projeto Rádio na Etec Março/2014  

Visita Técnica: AgriShow-2014 Maio/2014  

Visita a Propriedade Rural - Faz. Nakao Primeiro Semestre/2014  

Projeto AssisTec Primeiro Semestre/2014  

   

 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Eng. Agr. MSc. Nilton Aparecido Marques de Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X – Parecer do Coordenador de Área: 

O plano de trabalho docente confere com a proposta do plano de curso para o componente 
curricular: Assistência Técnica e Extensão Rural - ATER, contendo as competências, 
habilidades e bases tecnológicas. 

Nome do coordenador: José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014. 
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XI – Parecer do Coordenador Pedagógico: 

O PTD está de acordo com a proposta do plano de curso para o componente curricular, 
contendo as competências, habilidades e bases tecnológicas. 

Nome do coordenador: Ana Maria M. Vian Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014. 

 
 


