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INFORMAÇÕES 

CRONOGRAMA 

ÁREA DE CONCENTRAÇÃO  
Desenvolvimento Rural Sustentável  

 
LINHAS DE PESQUISA  

 1. Desenvolvimento Territorial, Meio  
Ambiente e Sustentabilidade Rural 

 
2. Inovações Sócio-tecnológicas  

e Ação Extensionista 

CAMPUS  

 MARECHAL CÂNDIDO RONDON-PR 

PROGRAMA 

Campus: Marechal Cândido Rondon-PR 

Centro: Ciências Agrárias 

Turno: Integral 

Número de vagas:   

Mestrado - até 20 vagas 

Doutorado - até 25 vagas 

Total de créditos:  

Mestrado: 52 créditos 

(27 em disciplinas e 25 em dissertação) 

Doutorado: 93 créditos 

(48 em disciplinas  e 45 em tese)                                                                 

Carga horária:  

Mestrado: 780 horas  

Doutorado: 1.395 horas  

Universidade Estadual do Oeste do Paraná 
Campus  Marechal Cândido Rondon-PR 

Rua Pernambuco, 1777 
CEP 85.960-000 

Secretaria PPGDRS  
 BL. III - 4º Piso - Sala 42 

Fone: (45) 3284-7916 / 7918 
E-mail: rondon.ppgdrs.selecao@unioeste.br 

https://www.unioeste.br/pos/desruralsustentavel/ 

COORDENAÇÃO 

Wilson João Zonin (coordenador) 
Adriana Maria De Grandi (suplente) 

Lizete Maria Eckstein Fredo (assistente) 

SELEÇÃO ALUNO REGULAR - 2021 

Período de inscrições 
11/09 a 

20/10/2020 

Edital de homologação das inscrições 27/10/2020 

Edital do resultado da análise do projeto de  
pesquisa e cronograma de entrevistas 10/11/2020 

Período de entrevistas (On-line) dos candida-
tos 

16 a 20/11/2020 

Edital do resultado final da seleção 14/12/2020 

Previsão de matrícula Março 2021 

Previsão de início das aulas Março 2021 PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL 

MESTRADO E DOUTORADO 

O processo de seleção compreende as 
seguintes etapas: 
I - Análise do projeto de pesquisa; 
II - Análise do currículo lattes; 
III - Entrevista on-line. 

DA SELEÇÃO 



DOCENTES PERMANENTES 

 

 

 

Linha de pesquisa 1: Desenvolvimento territorial, meio ambiente e sustentabili-
dade rural 

- Adilson Francelino Alves: Sociólogo - Dr. Interdisciplinar em Ciências Humanas 

- Alvori Ahlert: Teólogo - Dr. em Teologia 

- Clério Plein: Economista Doméstico - Dr. em Desenvolvimento Rural 

- Dirceu Basso: Veterinário - Dr. em Desenvolvimento Rural 

- Irene Carniatto de Oliveira: Licenciada em Ciências - Drª. em Engenharia Florestal 

- João Edmilson Fabrini:  Geógrafo - Dr. em Geografia 

- Marcos Aurélio Saquet:  Geógrafo  - Dr. em Geografia 

- Marli Renate von Borstel Roesler: Assistente Social - Drª. em Serviço Social 

- Nardel Luiz Soares da Silva: Eng. Agrônomo - Dr. em Agronomia 

- Rosalvo Schütz:  Filósofo - Dr. em Filosofia 

- Sandra Maria Coltre: Administradora - Drª. em Engenharia de Produção 

- Wilson João Zonin: Eng. Agrônomo - Dr. em Meio Ambiente e Desenvolvimento  

 
Linha de pesquisa 2: Inovações  sóciotecnológicas e ação extensionista  

- Adriana Maria  De Grandi: Eng. Agrícola -Drª. em Engenharia Agrícola 

- Alberto Feiden: Eng. Agrônomo - Dr. em Agronomia 

- Aldi Feiden: Eng. Agrônomo- Dr.em Ecologia de Ambientes Aquáticos Continentais 

- Arlindo Fabrício Corrêia: Eng. Agrônomo - Dr. em Agronomia 

- Altevir Signor:  Eng. de Pesca - Dr. em Zootecnia 

- Armin Feiden:  Eng. Agrônomo e Zootecnista - Dr. em Agronomia 

- Geysler Rogis Flor Bertolini: Administrador - Dr. em Engenharia de Produção 

- Luciana Oliveira de Fariña: Farmácia Bioq. - Drª em Ciência e Tec. de Alimentos 

- Nelza Mara Pallu: Letras Inglês - Drª. em  Letras 

- Marta Botti Capellari:  Direito - Drª. em Direito 

- Romilda de Souza Lima:  Economista Doméstica - Drª. em Extensão Rural 

- Valdecir José Zonin:  Eng. Agronômo - Dr. em Agronegócios 

 

 

 

 

 

- Djoni Roos: Geógrafo - Dr.  em Geografia 

- Isabel Tamara Pedron: Física - Drª. em Física  

- Rosislene de Fátima Fontana: Turismo e Hotelaria- Drª. em Turismo e Hotelaria 

 

 

OBJETIVOS 

O programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural Sus-
tentável tem os seguintes objetivos: 

• Produção e divulgação científica por intermédio das atividades docen-

te e discente, pautadas por estudos avançados e atividades de pes-

quisa relacionadas às áreas multidisciplinares do conhecimento da 

extensão, desenvolvimento e sustentabilidade da atividade agropecu-

ária e agroindustrial e pelo aprofundamento de conceitos e conheci-

mentos de métodos e técnicas da pesquisa científica; 

• Formação de recursos humanos de alto nível capacitados para o exer-

cício de atividades de ensino, pesquisa e extensão, de forma a contri-

buir para o desenvolvimento e sustentabilidade no contexto da ativida-

de agrária; 

• Contribuir para o avanço dos estudos sobre as questões socioambien-

tais e socioeconômicas no contexto da sustentabilidade e desenvolvi-

mento rural; 

. Contribuir para a atualização e formação de professores e profissio-

nais da extensão inovadora, capacitando-os para o desempenho qua-

lificado de suas ações; 

• Promover a integração entre a Universidade e a Sociedade através do 

incentivo à realização de pesquisas aplicadas; 

• Contribuir na formação de novos pesquisadores por meio de ações de 

integração entre discentes de graduação e pós-graduação com a soci-

edade. 

DISCIPLINAS ELETIVAS 

Linha de pesquisa 1: Desenvolvimento territorial, meio ambiente e sus-
tentabilidade rural 

- Campesinato e reforma agrária 

- Indicadores de sustentabilidade em sistemas de produção agropecuários 

- Natureza, sociedade e desenvolvimento 

- Políticas ambientais, desenvolvimento, direito humano à água e saneamento 

- Questão agrária e movimentos sociais no campo 

- Sociologia rural e desenvolvimento sustentável 

- Descolonização do conhecimento, contra-hegemonia e práxis teritórial 

 
Linha de pesquisa 2: Inovações sócio-tecnológicas e ação extensionista 

- Cadeias produtivas, agrícolas e agroindustriais 

- Certificação de produtos e processos 

- Geração e uso de energias renováveis no meio rural 

- Gestão ambiental e espacial no meio rural 

- Gestão, tecnologia social e sustentabilidade 

- Inovações tecnológicas em produção agrícola e agroindustrial  

- Processo, agregação de valor e avaliação de qualidade de alimentos e água  

   na agricultura familiar 

DISCIPLINAS DE DOMÍNIO CONEXO  

- Agricultura familiar e desenvolvimento rural 

- Cooperativismo e economia solidária 

- Cultura, patrimônio e soberania alimentar 

- Direito ambiental e desenvolvimento rural sustentável na sociedade de risco 

- Educação ambiental e sustentabilidade 

- Estatística aplicada à pesquisa qualitativa e espacial 

- Ética e bioética do desenvolvimento sustentável 

- Gestão do capital social e empoderamento de atores no desenvolvimento rural 

- Juventude e sucessão rural 

- Legislação agrária, ambiental e políticas públicas para o desenvolvimento rural 

- Metodologia do ensino superior 
- Meio ambiente e agroecologia 

- O clima no contexto do desenvolvimento rural sustentável 

- Teorias do desenvolvimento rural 

- Turismo rural e desenvolvimento sustentável 

- Tópicos especiais I 

- Tópicos especiais II 

DISSERTAÇÃO / TESE 

- Defesa dissertação 
- Defesa tese 

DOCENTES COLABORADORES 

DISCIPLINAS 

DISCIPLINAS OBRIGATÓRIAS 

- Extensão inovadora e desenvolvimento rural sustentável (M/D) 

- Metodologia da pesquisa e análise de dados (M/D) 

- Metodologia da escrita científica em publicações (D) 

- Métodos de pesquisa interdisciplinares e participativos (D) 

- Oficina da Pesquisa (D) 

- Seminários I (M) 

- Seminários II (D)  


