


avaliação no moodle da disciplina e http://www.bu.ufsc.br/design/Citacao1.htm). Falta de aulas prévias sobre citação 
bibliográfica não é justificativa de plágio.

X. NOVA AVALIAÇÃO   De acordo com as normas vigentes da UFSC provas de recuperação não aplicam (tem avaliação 
contínua associada a aulas práticas). 

XI. CRONOGRAMA       
Aulas Sublinhadas:  Dias principais com avaliação durante a aula (sujeito a ajustes conforme comunicado pelo moodle)
Aulas em negrito:  Práticas em campo sujeitas a adi amento conforme previsão do tempo comunicada na vés pera 

da aula
02/04/2014   Introdução da disciplina. Definição, classificação e histórico dos SAFs.
09/04/2014   Funções socioeconômicas e ecológicas. Multifuncionalidade de SAFs.
16/04/2014   Sinergias e tradeoffs ecológicos e socioeconômicos em SAFs.
23/04/2014   Gargalos no desenvolvimento atual de SAFs.
30/04/2014   Iniciativas para superar gargalos: diferentes escalas, setores, regiões, perspectivas.
07/05/2014     (5h/a)   Aula Teórico-Prática em São Pedro de Alcântara  : Preparação de insumos agroecológicos para   

implantação de sistema agroflorestal experimental e m terreno degradado.
09/05/2014 (sexta-feira: 4h/a; opção de manhã ou  tarde) Aula Prática Produtiva : visita guiada e discussão no sítio 

agroecológico em Ratones (prática eletiva).
14/05/2014   Ferramentas de pesquisa em bancos de dados agroflorestais e construção colaborativa e bancos de dados 

agroflorestais com objetivos e públicos claramente delineados que preenchem lacunas prioritárias.
21/05/2014   Ferramentas de pesquisa e construção dum banco de dados de espécies agroflorestais.
28/05/2014   sem aula
04/06/2014   (5h/a)   Aula Teórico-Prática na Faz. Ressacada  : Condução (manejo) de sistemas agroflorestais   

didáticos e de pesquisa em diferentes fases de dese nvolvimento.
11/06/2014   Critérios para comunicação e facilitição de soluções agroflorestais (~cartilhas/propostas de projetos).
18/06/2014   Promoção, adaptação, planejamento de SAFs em processos sócio-político-culturais.
25/06/2014     Apresentações Orais avaliadas e discussão.  
02/07/2014     Apresentações Orais avaliadas e discussão.     Avaliação da disciplina.  
09/07/2014   Horário reserva.
16/07/2014   Horário reserva.
XII. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  [disponível na BU/BS-CCA, pelo moodle e/ou via link externo direto]
May P.H. et al. (2008) Manual agroflorestal para a Mata Atlântica. MDA, Brasília, DF. [link direto]
Vivan J.L. (1998) Agricultura e Florestas: princípios de uma interação vital. Agropecuária, Guaíba, RS. [CCA/BU]
Vivan J.L. (2003) Revista dos Sistemas Agroflorestais. Ctro.Ecológico Lit.Norte, Dom Pedro Alcântara, RS. [moodle]
XIII. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR [disponível na BU/BS-CCA, pelo moodle e/ou via link externo direto]
Armando M.S. et al. (2002) Agrofloresta para agricultura familiar. Embrapa Circular Técnica, 16, 1-11 [moodle]
Assumpção A.d.B. et al. (2002) Sistemas agroflorestais em assentamentos de reforma agrária. MMA/IPÊ/Terra Viva, 

Brasília, DF. [moodle]
Instituto Refloresta (20##) Propriedades rurais na Mata Atlântica: Conservação ambiental e produção florestal. Instituto 

Refloresta/FNMA, São Paulo, SP. [moodle]
López C., Shanley P., Fantini A.C. & Cronkleton M.C. (2008) Riquezas da floresta: Frutas, plantas medicinais e artesanato 

na América Latina. Centro para Pesquisa Florestal Int. (CIFOR), Bogor, Indonésia. [moodle]
Machado F.S. (2008) Manejo de produtos florestais não madeireiros: Um manual com sugestões para o manejo 

participativo em comunidades da Amazônia. PESACRE & CIFOR, Rio Branco, AC. [link direto]
Malézieux E. et al. (2007) Plant Functional Traits and Types: their relevance for a better understanding of the functioning 

and properties of agroforestry systems. In: 2nd International Symposium on Multi-Strata Agroforestry Systems with 
Perennial Crops, 17-21/09/2007. CATIE, Turrialba, Costa-Rica. [moodle]

Peneireiro F.M., Rodrigues F.Q., Oliveira M.d. & Ludewigs B.T. (20##) Introdução aos sistemas agroflorestais - Um guia 
técnico: Apostila do educador agroflorestal. UFAC, Rio Branco, AC. [moodle]

Peneireiro F.M. et al. (2008) Liberdade e vida com agrofloresta - Capacitação sócioambiental para construção de projetos 
de desenvolvimento sustentável em assentamentos rurais no estado de SP. São Paulo. [moodle]

REBRAF (2005) Políticas públicas e financiamento para o desenvolvimento agroflorestal no Brasil. MMA, Brasília, DF. 
[moodle]

Schroth G. et al. (2004) Agroforestry & biodiversity conservation in tropical landscapes. Island Press, Washington, DC. 
[moodle]

Tscharntke T. et al. (2011) Multifunctional shade-tree management in tropical agroforestry landscapes: a review. Journal of  
Applied Ecology, 48, 619-629 [moodle]

Vicente N.R. (2008) Agroflorestas sucessionais no manejo de plantas espontâneas na Amazônia. Agriculturas, 5, 18-20 
[moodle]

Obras referenciais sobre espécies agroflorestais re levantes:
Coradin L., Siminski A. & Reis A. (2011) Espécies nativas da flora brasileira de valor econômico atual ou potencial: plantas 

para o futuro - Região Sul. MMA, Brasília, DF. [link direto]
Fowler J.A.P. & Bianchetti A. (2000) Dormência em sementes florestais. Embrapa Florestas, Colombo, PR. [moodle]
Prochnow M. (2007) No jardim das florestas - Guia de espécies. APREMAVI, Rio do Sul, SC. [link direto]
PERIÓDICOS E DEMAIS PUBLICAÇÕES    Periódicos científicos conforme palavras chaves discutidas em aula via  
www.periodicos.capes.gov.br ,   www.webofknowledge.com ,   http://scholar.google.com.br  


