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RESUMO: este resumo parte do olhar de discentes do Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (CISADE/PGDR/UFRGS), com o objetivo de discutir a 

importância da prática docente no curso de mestrado acadêmico, trazendo elementos do cotidiano das diferentes 

experimentações docentes vivenciadas pelos autores. As práticas de ensino abordadas neste resumo relatam a 

participação dos mestrandos, desde a elaboração dos planos de ensino de duas unidades da Universidade 

Estadual do Rio Grande do Sul (UERGS). A oportunidade de atuação foi proporcionada pelas disciplinas 

Desenvolvimento e Segurança Alimentar no Rural: reflexão e planejamento da docência e Desenvolvimento e 

Segurança Alimentar e Nutricional: práticas integradas de ensino, extensão e pesquisa no rural. Partindo do 

desenvolvimento e da segurança alimentar como temas integradores de diversos eixos temáticos, as disciplinas 

mencionadas proporcionaram aos autores a possibilidade de realizar reflexões sobre o exercício da docência, seu 

contexto institucional e o papel do professor na formação de cidadãos ativos. Além disso, foram fornecidos 

instrumental teórico, metodológico e didático que possibilitaram a construção das disciplinas de Antropologia 

das Populações Rurais e Segurança Alimentar e Nutricional, ambas articuladas aos contextos locais, na unidade 

de Encantado, Vale do Taquari/RS, UERGS, dos cursos de graduação em Administração e Gestão Agroindustrial 

e Ciência e Tecnologia de Alimentos, respectivamente. Destacamos a importância de poder vivenciar a 

aproximação com a rotina docente, vinculada à pesquisa e à extensão, no programa de mestrado stricto senso, 

pois os saberes para a docência universitária também demandam preparação teórica e prática em termos 

pedagógicos, além dos conteúdos. 
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