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PERFIL DO AGROECÓLOGO: 
O agroecólogo formado pelo PRONERA/UFAL possuirá ampla formação interdisciplinar, pautada 

principalmente em três competências:  

(1) conhecimento técnico sobre práticas produtivas sustentáveis e processo de transição 

agroecológica;  

(2) conhecimento a respeito dos processos ecológicos que operam nos agroecossistemas, de 

maneira a entender os impactos da agricultura convencional e selecionar as técnicas de manejo 

agroecológico mais adequadas para o contexto local, e  

(3) formação sociopolítica, no sentido de interpretar o perfil socioeconômico e os conflitos 

associados as populações humanas com as quais o agroecólogo irá atuar, e considerar esses aspectos na 

seleção de estratégias de intervenção. 

Espera-se que o profissional de Agroecologia, formado pelo PRONERA/UFAL, seja dotado de 

valores éticos, sociais, culturais e políticos, buscando melhorar as condições sociais e econômicas do 

homem do campo, bem como garantir a sustentabilidade do desenvolvimento rural com a produção de 

alimentos de qualidade, acompanhando as necessidades dos produtores rurais e dos consumidores. 
 

HABILIDADES/COMPETÊNCIAS 
O agroecólogo possuirá competências para atuar principalmente nas seguintes áreas: 

- Assistência técnica rural; 

- Sistemas agroecológicos de produção vegetal e animal; 

- Elaboração e monitoramento de planos de transição agroecológica; 

- Proposição de estratégias de desenvolvimento rural sustentável; 

- Produção de insumos orgânicos; 

- Certificação orgânica; 

- Armazenamento, beneficiamento e processamento de produtos agroecológicos de origem animal 

e vegetal; 

- Pesquisa em agroecologia, contemplando a proposição de técnicas de produção agroecológica e 

avaliação da adequabilidade de tais técnicas, dos pontos de vista produtivo, ecológico e socioeconômico; 

- Elaboração, implantação e monitoramento de políticas públicas de desenvolvimento rural 

sustentável; 

- Administração e planejamento no meio rural; 

- Economia Solidária, Associações e Cooperativas; 

- Educação ambiental. 

 

AULAS 

As atividades do curso são divididas em Tempo-Escola e Tempo-Comunidade. 

O Tempo-Escola será realizado em módulos, com duração de 25 dias em média. Após esse período 

o aluno irá desenvolver em sua comunidade os Projetos Integradores, que serão definidos previamente e 

envolverão atividades de pesquisa e/ou extensão. 

Durante a realização do Tempo-Escola serão disponibilizados para os alunos: alojamento e 

alimentação (café-da-manhã, almoço e jantar), além de material didático, que são pagos com recursos do 

projeto. Além disso, haverá uma ajuda de custo para os alunos. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições no vestibular são gratuitas e todas as informações estão no site: 

  

https://agroecologiaufal.wixsite.com/pronera 


