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PROJETO PEDAGÓGICO 

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 

 
 

1 Dados de identificação da Instituição 

1.1. Nome da Mantenedora: Instituto CNA 

1.2. Nome da Mantida: Faculdade de Tecnologia CNA - FATECNA 

1.3. Endereço de funcionamento do curso: SGAN, quadra 601, Módulo K, Brasília 

1.4. Núcleo Docente Estruturante: Paulo Martorelli Luz - Doutor – coordenador; 

Elisângela Pereira Lopes – Mestre; Kelliane da Consolação Fuscaldi – Mestre; Maria 

Emília Borges Alves – Doutora; Rosangela Fritsch – Doutora; Victor Rodrigues 

Ferreira - Mestre 
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2 Dados de identificação do curso 

 
2.1. Nome completo do curso: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 

AGRONEGÓCIO 

2.2. Tipo de Curso: Graduação Tecnológica 

2.3. Titulação conferida: Tecnólogo em Agronegócio 

2.4. Modalidade do Curso: Presencial 

2.5. Carga horária total: 2.400 horas 

2.6. Embasamento legal externo: 

 LDB - Lei 9.394/1996; 

 Resolução do CNE/CP 3/2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais para 

organização e funcionamento dos Cursos Superiores de Tecnologia; 

 O Decreto Federal nº 2.208/1997 – Níveis de Educação Profissional; 

 Decreto n.º 5.154/2004 - Alternativas de Educação Profissional; 

 Decreto n.º 5.773/2006; - Regulação, Supervisão e Avaliação de IES e Curso; 

 Portaria n.º 10, de 28 de julho de 2006, do Ministério da Educação, que 

aprova o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia; 

 Portaria Normativa n.º 12, de 14 de agosto de 2006, do Ministério da 

Educação, que dispõe sobre a adequação da denominação dos cursos 

superiores de tecnologia ao Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 

Tecnologia; 

 Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais 

e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana (Resolução 

CNE/CP nº 01 de 17 de junho de 2004); 

 Resolução CONAES n° 1, de 17/06/2010, Núcleo Docente Estruturante (NDE); 

 Portaria Normativa n° 12/2006, Denominação dos Cursos Superiores de 

Denominação dos Cursos Superiores de Tecnologia; 

 Portaria n°10, 28/07/2006; Portaria N° 1024, 11/05/2006; Resolução CNE/CP 

n°3,18/12/2002, Carga horária mínima, em horas – para Cursos Superiores 

de Tecnologia; 

 Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, Regulamenta a Lei no 10.436, 

de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - 

Libras, e o art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000; 
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 Parecer CNE/CEB nº 17/1997 – Diretrizes Operacionais; 

 Parecer CNE/CEB nº 16/1999 e Resolução CNE/CEB nº 04/1999 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica; 

 Parecer CNE/CP nº 29/2002 e Resolução CNE/CP nº 03/2004 – Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Tecnológica; 

 Parecer CNE/CEB nº 39/2004 e Resolução CNE/CEB nº 01/2005 - 

Atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Profissional, 

 Parecer CNE/CEB nº 40/2004 – Avaliação e Certificação de Competências. 

 

2.7. Embasamento interno: 

 Regimento Institucional 

 Projeto Pedagógico Institucional - PPI 

 

2.8. Número de vagas: 100 (cem) 

2.9. Regime de funcionamento: noturno, com horários diurnos alternativos, de 

segunda a sexta - feira, das 19h às 22h30min, com 15 min de intervalo 

2.10. Tempo de Integralização: mínimo: 03 anos; máximo: 06 anos 

2.11. Requisitos de acesso: Processo Seletivo definido em Edital e ENEM, de 

acordo com o Regimento Institucional 

2.12. Regime de matrículas: semestral, em unidades curriculares 

2.13. Local das aulas: no primeiro ano de funcionamento do curso, as aulas 

acontecerão no Prédio do ICNA, SGAN, quadra 601, Módulo K, Brasília.  



6 
 

3. Contextualização 

 

Este item inicia com uma apresentação do Projeto Pedagógico. Na sequência, 

abordam-se brevemente a Graduação Tecnológica no Brasil, as demandas 

institucionais e as demandas nacionais e regionais. Ao discorrer esses elementos, 

serão apontados os argumentos que justificam a proposta. 

 

3.1 Apresentação 

 

Este documento apresenta o Projeto Pedagógico do Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio. Este Curso terá a parceria, o suporte técnico e logístico 

e o apoio institucional do Sistema CNA/SENAR/ICNA. A Confederação da Agricultura 

e Pecuária do Brasil (CNA) congrega Federações da Agricultura que representam os 

Estados que, por sua vez, representam os sindicatos patronais rurais no âmbito dos 

municípios. O Sistema CNA/SENAR/ICNA funciona através das Federações da 

Agricultura que trabalham nos Estados, dos Sindicatos Rurais no âmbito dos 

municípios e da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA. A CNA 

atua na defesa dos interesses dos produtores rurais brasileiros junto ao Governo 

Federal, ao Congresso Nacional e aos tribunais superiores do Poder Judiciário, nos 

quais dificilmente um produtor, sozinho, conseguiria obter respostas para as suas 

demandas. 

O Sistema CNA/SENAR/ICNA abrange três entidades: a CNA (representação 

e defesa dos interesses dos produtores rurais), o SENAR (Formação Profissional 

Rural e Promoção Social) e o Instituto CNA (estudos e pesquisas na área social e no 

agronegócio). A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA – é 

responsável por congregar associações e lideranças políticas e rurais em todo o 

País. A CNA também apoia a geração de novas tecnologias e a criação de 

agroindústrias responsáveis por aumentar a produtividade rural. Outra iniciativa da 

entidade é a cooperação e apoio aos programas regionais de desenvolvimento 

agrícola, especialmente aqueles que se destinam a reduzir as desigualdades sociais 

e geoeconômicas, em todos os Estados brasileiros. 
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR - foi criado pela Lei 

8.315, de 23 de dezembro de 1991, nos termos do Artigo 62 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que determinou sua criação nos moldes do SENAI e 

SENAC, e regulamentado pelo Decreto nº 566, de 10 de junho de 1992. É uma 

Instituição de direito privado, paraestatal, mantida com recursos provenientes da 

contribuição compulsória sobre a comercialização de produtos agrossilvipastoris, 

vinculada à Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil - CNA - e dirigida por 

um Conselho Deliberativo, de composição tripartite e paritária, composto por 

representantes do governo, da classe patronal rural e da classe trabalhadora, com 

igual número de conselheiros. O SENAR possui sede em Brasília e 27 

Administrações Regionais, que são órgãos de execução das ações de Formação 

Profissional Rural e Promoção Social, descentralizadas, vinculadas às respectivas 

Federações da Agricultura. 

Por sua vez, o Instituto CNA é uma associação civil sem fins lucrativos, criado 

em 26 de março de 2009, para desenvolver estudos e pesquisas sociais e do 

agronegócio, atendendo a demandas do Sistema CNA/SENAR/ICNA. Entre os seus 

objetivos está o desenvolvimento de tecnologias alternativas para a produção e a 

divulgação de informações técnicas e científicas, com foco no meio rural brasileiro. 

Assim que foi fundado, o Instituto CNA realizou uma pesquisa sobre os vazios 

institucionais, ou seja, as desproteções que afetam a população rural brasileira. As 

informações recolhidas formam um panorama sobre a vida e as dificuldades das 

pessoas da zona rural, descrevendo como estão os acessos aos serviços básicos de 

saúde, educação e cultura. Com base nesta pesquisa, foram elaborados programas 

e projetos que passaram a fazer parte do portfólio de ações do Sistema 

CNA/SENAR/ICNA para minimizar as dificuldades e propor soluções duradouras 

para as comunidades rurais. A criação de uma instituição de ensino superior com 

foco no agronegócio é uma das respostas que o Instituto está dando para apoiar as 

propostas de políticas públicas, nas quais o beneficiário é a população rural 

brasileira. 

O Sistema CNA/SENAR/ICNA possui capacidade técnica, instalações e uma 

série de competências que serão potencializadas para a implantação deste curso. A 

origem e o impulso deste projeto de curso têm como argumento central a demanda 
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de formação tecnológica, identificada a partir da longa e vasta experiência de 

formação profissional do SENAR. Também são argumentos relevantes os 

conhecimentos acumulados pela CNA que devem ser disseminados, a existência de 

uma estrutura adequada, além das oportunidades de cooperações para o ensino, 

principalmente para as práticas, através dos sindicatos, federações e associações 

que compõem o Sistema CNA/SENAR/ICNA.  

Desta forma, viabiliza-se uma conexão direta com as finalidades e as 

propostas pedagógicas do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego – PRONATEC que é dirigido, além de aos trabalhadores em busca de 

qualificação, aos alunos de Ensino Médio que estão cursando o último ano, com o 

objetivo de dotá-los de competências para o primeiro emprego. 

O PRONATEC é um ambicioso programa de formação técnica e profissional 

lançado no Brasil, com investimentos na ordem de R$ 24 bilhões até 2014, para 

gerar 8 milhões de vagas em cursos destinados a estudantes do ensino médio e a 

trabalhadores. No seu lançamento, a presidente Dilma Rousseff afirmou que a 

educação é "um dos melhores caminhos para o desenvolvimento". “No nosso caso, 

estamos numa fase em que nós completamos o primeiro movimento, da 

universalização da educação e agora nós estamos buscando, da creche à pós-

graduação, modificar a qualidade da educação no Brasil. Hoje temos um desafio de 

assegurar capacitação para os nossos jovens, trabalhadores e adultos que, no 

passado, não tiveram oportunidade dessa qualificação”, afirmou a presidente. 

As entidades do Sistema S (SENAR, SENAI, SENAC, SESC, SESCOOP, 

SENAT e SEBRAE) são um dos pilares do PRONATEC, pois a Lei que cria o 

programa institui que “os serviços nacionais de aprendizagem passam a integrar o 

sistema federal de ensino, com autonomia para a criação e oferta de cursos e 

programas de educação profissional e tecnológica, mediante autorização do órgão 

colegiado superior do respectivo departamento regional da entidade, resguardada a 

competência de supervisão e avaliação da União, prevista no inciso IX do art. 9º da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.” 

O lançamento do Curso de Tecnologia em Agronegócio tem conexão direta 

com o acordo firmado entre o Ministério da Educação e Cultura - MEC e o Serviço 
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Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), que oferecerá 50.000 vagas gratuitas 

para alunos do meio rural, que estão cursando o último ano do ensino médio. 

Estima-se que cerca de 2.000 jovens serão formados pelo SENAR no Distrito 

Federal, pelo PRONATEC, em 2012. 

Um dos cursos que será oferecido, para formandos do ensino médio, é o 

Programa Empreendedor Rural, que desenvolve e estimula o empreendedorismo no 

agronegócio, de forma a ampliar sua capacidade influenciadora nas transformações 

da sociedade, e a desenvolver competências empreendedoras para atuação em 

atividades econômicas, políticas e sociais sustentáveis. O programa possui 5 (cinco) 

fases: diagnóstico, planejamento estratégico, estudo de mercado, engenharia de 

projetos e avaliações; em cada uma destas fases, são tratados módulos encadeados 

de forma a dar suporte teórico e prático aos participantes. Ao todo, são 15 (quinze) 

módulos específicos, direcionados a cada fase do projeto, abordando áreas de 

conhecimento técnico e de desenvolvimento humano. 

A elaboração e a implantação de projetos individuais, desenvolvidos ao longo 

do Programa, funcionam como elemento motivador ou problematizador no processo 

de desenvolvimento de competências no público-alvo integrante do Programa. Esse 

Programa, somente em 2010, formou 9.841 participantes, em todo o Brasil. 

Considera-se que o curso Empreendedor Rural funcionará como uma espécie 

de nivelamento para os participantes, que serão atraídos para o Curso Superior de 

Tecnologia em Agronegócio, trazendo um considerável embasamento de gestão. 

Além das condições favoráveis de desenvolvimento mencionadas, o projeto 

do curso de Tecnólogo em Agronegócio justifica-se, fundamentalmente, por 2 (duas) 

naturezas distintas de demandas, porém complementares: institucionais e 

nacionais/regionais. As institucionais relacionam-se com a vocação na formação 

profissional e com as condições de viabilização do curso através do Sistema 

SENAR/CNA, sustentadas pelas demais informações a serem mencionadas. As 

demandas nacionais/regionais, por questões pertinentes aos contextos econômico, 

social e educacional, destacam: atendimento a carências de formação de nível 

superior de egressos do ensino médio e de trabalhadores do agronegócio; 

necessidades de gestores identificadas no mercado de trabalho; a identificação de 
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perfis profissionais próprios para este curso, por estarem em sintonia com as 

políticas da educação profissional. 

Na sequência, apresenta-se uma breve contextualização da Graduação 

Tecnológica no Brasil, e o detalhamento dos aspectos e dados que sustentam os 

argumentos de demandas nacionais e regionais. 

 

3.2 A Graduação Tecnológica no Brasil 

 

O mundo econômico, social, cultural e político tem-se caracterizado pela 

emergência de novas realidades, frente às mudanças constantes pelas quais tem 

passado. Globalização da economia, desregulamentação do Estado, inovações 

constantes, avanços tecnológicos, ciclos de vida de produtos e serviços cada vez 

mais curtos, consumidores mais exigentes impulsionam mudanças de paradigmas, 

em todos os níveis da sociedade e do conhecimento humano. Neste contexto, a 

perenidade, no mundo ocidental, passa necessariamente por mudanças, 

principalmente as ligadas às carreiras e ao oferecimento de produtos e serviços 

pedagógicos adequados aos novos tempos e desafios organizacionais. 

O crescimento e o desenvolvimento do Brasil, nos últimos anos, colocaram 

em evidência os problemas tecnológicos e de infraestrutura do País. Assim, é função 

das Instituições de Ensino empreender e garantir uma formação adequada a essas 

novas configurações. O desenvolvimento e a oferta de formação profissional são 

determinados pelos mercados de trabalho, resultantes das dinâmicas societal e 

institucional. A importância da qualificação profissional e, consequentemente, da 

formação profissional, está associada ao desempenho e às demandas das 

organizações da sociedade, em um contexto atual de muita competitividade. O 

mundo organizacional é, hoje, na sua natureza complexo e dinâmico. 

Os cursos de graduação tecnológica surgem, neste contexto, para atender às 

necessidades geradas pelo acelerado desenvolvimento tecnológico e constituem 

uma oportunidade de educação continuada, oferecendo capacitação aos cidadãos, 

com vistas ao desenvolvimento do País. 
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Segundo o MEC, com o rápido crescimento do número de alunos concluintes 

do ensino médio e pelas constantes mudanças identificadas no mundo do trabalho, 

aumenta a procura por educação pós-média ou superior. O volume de processos 

junto ao MEC, solicitando autorização para oferta de cursos tecnológicos, 

confrontados com os dados do censo do ensino superior, indica uma demanda 

substancial por cursos superiores de tecnologia. Segundo o Resumo Técnico do 

Censo da Educação Superior de 2009, os cursos tecnológicos tiveram um aumento 

mais acentuado no número de matrículas por grau acadêmico (26,1%), de 2008 para 

2009, em comparação com os bacharelados e licenciaturas (2,5%). Houve uma 

expansão das matrículas nos cursos tecnológicos, tanto na modalidade presencial, 

como na educação a distância, nos últimos anos. Em 2001, o número de matrículas 

na modalidade presencial era de 69.797 e, em 2009, era de 486.730. Por sua vez, a 

educação a distância, em 2004, tinha 5.609 matrículas que passaram para 193.949, 

em 2009. O crescimento do número de matrículas dos cursos tecnológicos tem sido 

mais acentuado nas instituições privadas do que nas públicas. 

A divulgação dos principais resultados do Censo da Educação Superior de 

2010 (outubro, 2011) revela que o número de matrículas, nos cursos de graduação, 

aumentou em 7,1% de 2009 a 2010 e 110,1% de 2001 a 2010. Segundo o relatório, 

vários fatores podem ser atribuídos a essa expansão: do lado da demanda, o 

crescimento econômico alcançado pelo Brasil nos últimos anos vem desenvolvendo 

uma busca do mercado por mão de obra mais especializada; já do lado da oferta, o 

somatório das políticas públicas de incentivo ao acesso e à permanência na 

educação superior, pelo aumento do número de financiamento (bolsas e subsídios) 

aos alunos, como os programas Fies e ProUni e a ampliação da oferta de vagas na 

rede federal, via abertura de novos campi e novas IES, bem como a interiorização 

de universidades já existentes. 

Esse relatório indica que, do total de 6.379.299 matrículas em cursos de 

graduação, no ano de 2010, os cursos presenciais atingem os totais de 3.958.544 

matrículas de bacharelado, 928.748 de licenciatura e 545.844 matrículas de grau 

tecnológico. A educação a distância, por sua vez, soma 426.241 matrículas de 

licenciatura, 268.173 de bacharelado e 235.765 matrículas em cursos tecnológicos. 

Os percentuais representativos desses dados são apresentados no gráfico a seguir. 
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Obs.: A categoria “Não aplicável” corresponde à Área Básica de Curso 

O Censo 2010 confirma a trajetória de expansão da matrícula nos cursos 

tecnológicos que, em 2001, era de 69.797 e atingiu, em 2010, um total de 781.609 

matrículas – crescimento de mais de dez vezes no período. Pode-se observar uma 

elevação significativa da proporção de matrículas nos cursos tecnológicos, que 

passaram de 2,3% para 12,3% ao longo do período, conforme pode ser visualizado 

no gráfico abaixo. 

Gráfico 2 – Participação percentual do total de matrículas por grau acadêmico - 2001 a 2010 
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Fonte: MEC/INEP (2010) 
Obs.: Não informado: corresponde aos cursos que não informaram grau acadêmico nos Censo da 
Educação Superior até o ano de 2008 e Não aplicável: corresponde à Área Básica de Curso. 
 

Uma informação relevante que consta no relatório é: “Em 2010, as matrículas 

nos cursos tecnológicos são, em sua maior parte, da área de Gerenciamento e 

administração. Com 44,0% das matrículas, essa área abriga cinco vezes mais 

matrículas que aquela com o segundo maior atendimento, qual seja: Processamento 

da informação, com 8,5% das matrículas. Na sequência, encontram-se as áreas de 

Ciência da computação, com 6,6%, Marketing e publicidade, com 6,1% e Proteção 

ambiental (cursos gerais), com 5,1%”. Esse dado converge com as demandas 

identificadas no mercado de trabalho de profissionais com perfil gerencial, ou seja, 

com competências técnicas e interpessoais em gestão. 

O MEC tem empreendido esforços para qualificar e ampliar a oferta de 

formação inicial e continuada de trabalhadores, propondo diretrizes e programas 

para a “Nova Educação Profissional”. Nessas diretrizes estão incluídas etapas de 

capacitação, aperfeiçoamento, especialização e atualização, em todos os níveis de 

escolaridade. A proposta recomenda uma organização curricular flexível, permitindo 

a articulação entre os diversos níveis de formação profissional. O mecanismo de 

verticalização curricular da graduação tecnológica reconhece, legalmente, o 

“conhecimento adquirido na educação profissional, inclusive no trabalho”, ou seja, 

possibilita que competências adquiridas em uma etapa, ou no mundo do trabalho, 

possam ser aproveitadas para novas certificações, dando direito a prosseguimento 

ou conclusão de estudos1. 

Assim, em um processo de educação continuada, os cursos de graduação 

tecnológica podem ser estruturados em etapas de terminalidade, com saídas 

intermediárias, que certificarão a qualificação para o trabalho em área específica – 

traduzida em competências específicas - permitindo, ainda, o prosseguimento de 

estudos em outros cursos de graduação com aproveitamento dos estudos realizados. 

Ao concluir um curso tecnológico, o formando poderá ingressar em cursos de pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu (mestrado). 

                                            
1  Art. 41 da Lei nº. 9.394/96.
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Conforme a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO/2002), o tecnólogo 

terá uma formação profissional projetada na direção do planejamento de serviços e 

implementação de atividades, administração e gerenciamento de recursos, 

promoção de mudanças tecnológicas, aprimoramento de condições de segurança, 

qualidade, saúde e meio ambiente. 

A educação profissional de nível tecnológico objetiva, de modo particular, 

“garantir aos cidadãos o direito à aquisição de competências profissionais que os 

tornem aptos para a inserção em setores profissionais nos quais haja utilização de 

tecnologias”2. 

A principal distinção entre a graduação tecnológica e os cursos de 

bacharelado e de licenciatura é que a oferta da primeira - graduação tecnológica – 

se realiza tendo por finalidades o atendimento das demandas identificadas no 

mercado e na região, e a concentração na tecnologia voltada à produção e à gestão 

de bens e serviços. Enquanto bacharéis ou licenciados são formados para a 

concepção, com ênfase na formação genérica e em um amplo campo de atuação, 

os cursos de Educação Tecnológica propõem-se a formar especialistas em um 

estrito campo de atuação. 

Do ponto de vista curricular, o grande diferencial é que os cursos tecnológicos 

podem ser organizados por etapas ou módulos, formados por unidades curriculares, 

sustentadas prioritariamente por bases tecnológicas e competências profissionais. A 

conclusão de cada módulo dá direito à certificação que confere qualificação 

profissional em determinadas competências, necessárias ao desempenho de 

atividades inseridas no setor produtivo, predefinidas no perfil de conclusão do 

respectivo módulo. 

Tendo em vista a opção institucional por uma educação voltada para o 

desenvolvimento de competências profissionais e as disposições das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a educação profissional de nível tecnológico - que 

definem que o currículo dos cursos superiores de tecnologia deve ser estruturado 

em função das competências a serem adquiridas e elaborado a partir das 

necessidades oriundas do mundo do trabalho - a seguir são destacadas as 

                                            
2 RESOLUÇÃO nº. 3, dez. 2002
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competências gerais que a educação tecnológica requer³, para além das 

competências específicas de cada área de formação pertinente ao curso. 

O tecnólogo a ser formado deve ser capaz de: 

 dominar operacionalmente uma determinada técnica de trabalho; 

 compreender o processo produtivo de forma global; 

 apreender o saber tecnológico e o conhecimento que dá forma ao saber 

técnico e ao ato de fazer; 

 valorizar a cultura do trabalho; 

 mobilizar os valores necessários à tomada de decisões profissionais e ao 

acompanhamento dos seus próprios desempenhos profissionais; 

 articular, mobilizar e colocar em ação conhecimentos, habilidades, valores e 

atitudes para responder, de forma original e criativa, com eficiência e eficácia, 

aos desafios e requerimentos do mundo do trabalho; 

 aplicar, desenvolver e difundir inovação tecnológica; 

 gerir processos de produção de bens e serviços; 

 utilizar a tecnologia com ética e responsabilidade; 

 aplicar o conhecimento tecnológico a novas situações profissionais, 

 compreender as implicações decorrentes do uso das tecnologias e de suas 

relações com o processo produtivo, em relação à pessoa humana e à 

sociedade; 

 realizar a gestão de processos de produção de bens e serviços resultantes da 

utilização de tecnologias; 

 acompanhar as mudanças nas condições de trabalho; 

 desenvolver e cultivar o pensamento reflexivo, a autonomia intelectual, e a 

capacidade empreendedora; 

 compreender o processo tecnológico, em suas causas e efeitos, nas suas 

relações com o desenvolvimento do espírito científico; 

 desenvolver a inovação científico-tecnológica e suas respectivas aplicações 

no mundo do trabalho; 

 atuar, social e profissionalmente, em um mundo exigente de produtividade e 

de qualidade dos produtos e serviços; 
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 solucionar os problemas emergentes do dia-a-dia, tanto de maneira individual 

quanto coletiva; 

 trabalhar em equipe; 

 gerar tecnologias, tomar decisões em tempo real durante o processo de 

produção de bens e serviços, corrigindo problemas e situações adversas; 

 prevenir disfunções, buscando a qualidade e a adequação ao cliente; 

 propor respostas originais, criativas e empreendedoras  para novos desafios 

da vida pessoal e profissional; 

 julgar e  agir em situações previstas ou não, rotineiras ou incomuns; 

 considerar, discernir e prever resultados em diferentes situações; 

 compreender os impactos gerados ao meio ambiente pela introdução de 

novas tecnologias e de sistema de gestão; 

 analisar a questão ambiental, atentando para as relações que se estabelecem 

entre os meios físico, biológico, socioeconômico, político e cultural. 

 

3.3.Demandas institucionais 

O Plano de Desenvolvimento Institucional da Faculdade de Tecnologia CNA 

determina diversas ações estratégicas que têm como finalidade a criação e o 

desenvolvimento de curso para atendimento das finalidades descritas no Regimento 

Institucional. 

Dentre essas ações, destaca-se a criação do Curso Superior de Tecnologia 

em Agronegócio que será oferecido tão logo a Faculdade tenha seu credenciamento 

junto ao Ministério da Educação. 

 

3.4. Demandas regionais/nacionais 

 

O Setor de Agronegócio no Brasil é assim denominado em vista das 

profundas transformações por que vem passando, nos últimos anos, no que diz 

respeito ao modelo de gestão e aos padrões produtivos e tecnológicos. As suas 

funções são hoje muito mais complexas e seu processo de produção extremamente 
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dinâmico. Diversificou-se, e passou a incorporar cada vez mais inovações de 

produtos, processos e tecnologias, integrando-se com os demais setores da 

economia. A variável tecnológica apresenta-se como vantagem competitiva ao longo 

das cadeias produtivas do agronegócio. A crescente preocupação com a qualidade 

de vida e com a saúde também impulsionam essa área, bem como a busca pelo 

desenvolvimento de tecnologias sustentáveis. 

O agronegócio brasileiro responde por 30% do PIB, 37% dos empregos 

diretos e 43% das exportações do país (US$ 60 bilhões). Apresenta potencial de 

crescimento, principalmente pela demanda mundial de alimentos.  

 

No entanto, é importante ressaltar que o valor bruto da produção do 

agronegócio está mais concentrado na distribuição (32,08%); na indústria (30,62%) 

e nos insumos (10,82%). A agropecuária representa (26,48%) do valor bruto. Estes 

dados reforçam a necessidade de formar profissionais na área de gestão, com 

conhecimento das cadeias produtivas, já que praticamente 3/4 do agronegócio está 

da “porteira para fora da fazenda” conforme pode ser visualizado no gráfico abaixo. 
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Segundo Prado (2011), presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do 

Estado do Mato Grosso (Famato), “Durante um bom tempo, o Centro-Oeste 

brasileiro foi considerado o "patinho feio" quando comparado às demais regiões do 

país. Sua localização geográfica – distante dos grandes centros consumidores e dos 

portos – contribuiu para que a região se mantivesse isolada por muitos anos. Mas, a 

população brasileira cresceu e se deslocou para o centro do país em busca de 

novas oportunidades. Apesar da abundância de terras, o desafio dos produtores 

rurais era corrigir o solo para torná-lo mais produtivo. A demanda mundial por 

alimentos também aumentou, assim como os investimentos em tecnologia, pesquisa 

e qualificação profissional. Hoje, o Centro-Oeste, com seus 160 milhões de hectares, 

gera R$ 161 bilhões anuais de Produto Interno Bruto (PIB) nacional”. 

O Centro-Oeste é uma região importante na agricultura nacional, tendo como 

principais cadeias produtivas: bovinocultura de corte, algodão, cana de açúcar, soja 

e milho. Ocupa uma posição estratégica no que diz respeito à produção de 

alimentos. Segundo dados da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – 

CNA (2011) os estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito 

Federal destinam, juntos, 15 milhões de hectares para a agropecuária e produzem, 

anualmente, 56 milhões de toneladas de grãos, isto é, 35% da produção nacional. A 

contribuição da região nas exportações do agronegócio brasileiro também é 

expressiva, chegando a 18%. 
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No embalo das elevadas cotações das commodities agropecuárias no mundo, 

como milho, soja e algodão, o Centro-Oeste teve uma expansão, de 50% em 2006, 

para 83,4% em 2009, da concentração de municípios com desenvolvimento 

moderado e alto. A evolução foi parecida com a do Sudeste, com 86% de suas 

cidades nesse patamar, o que indica uma tendência de melhoria de qualidade de 

vida para a região, nos moldes do que acontece hoje, no interior paulista, por 

exemplo, conforme dados apresentados por Oliveira (2011). 

A presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), 

senadora Kátia Abreu, durante solenidade de abertura da Bienal dos Negócios da 

Agricultura, em 11/8/2011, em Goiânia (GO), ressaltou a evolução do Centro-Oeste 

brasileiro nas últimas décadas, que passou a responder por 20% das exportações 

do agronegócio do País. Mencionou também que problemas de logística e de 

financiamentos agrícolas impedem o crescimento ainda maior da região.  

O cenário do agronegócio indica que existe uma grande oportunidade para o 

desenvolvimento do ensino, presencial e a distância, no Brasil Rural. Por falta de 

penetração no interior, as instituições não ampliam a sua oferta e, com isso, captam 

poucos alunos. 

Quadro 1: Ensino no Brasil Rural 

 

Fonte: SISTEC/MEC 

O quadro acima demonstra uma discrepância com relação à oferta de cursos 

em agropecuária e cursos em geral, indicando uma potencial demanda. 
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Por outro lado, há a constatação da baixa escolaridade dos proprietários 

rurais. Recentemente, a presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA), senadora Kátia Abreu, informou que a entidade realizará estudo sobre 

o "apagão de mão de obra no campo", para medir a qualidade atual da mão de obra 

e indicar o nível de estudo "da porteira para dentro". Referindo-se ao trabalho de 

Formação Profissional Rural e Promoção Social executado pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Rural (SENAR), afirmou: "Formamos um milhão de pessoas por ano, 

mas não chega nem perto do necessário. Queremos medir a qualidade atual da mão 

de obra". Completando, disse a presidente: "Precisamos saber o que precisa ser 

feito para melhorar os níveis de mão de obra nas fazendas". 

O Censo Agropecuário/2006 apresentou um quadro preocupante em relação 

ao nível de escolaridade de um contingente de quase 5,2 milhões de proprietários 

rurais. Somando-se os formados em cursos técnicos agrícolas e universitários, 

diretamente ligados à agropecuária, menos de 2% dos proprietários possui formação 

técnica. Os proprietários com nível superior não chegam a 3%, enquanto os que 

possuem nível médio chegam a pouco mais de 7%.  Aproximadamente, 362 mil 

proprietários têm ensino médio e poderiam avançar para o nível superior. Outros 435 

mil, que possuem o ensino fundamental, podem avançar para o nível médio. Os 150 

mil, detentores de formação no ensino médio, podem ascender para a graduação e 

posteriormente, pós-graduação. Assim, existe cerca de 1 milhão de potenciais 

alunos somente entre os proprietários, o que constitui uma sólida base para um 

grande Programa de Educação no Brasil Rural. 

Quadro 2: Escolaridade dos Proprietários Rurais: Nível de Instrução 

 

Fonte: Censo agropecuário 2006 
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O Quadro sintetiza, em percentuais, os índices de instrução formal dos 

proprietários rurais, em 2006. Ao olhar a escolaridade dos proprietários rurais, por 

sexo e faixas etárias, identifica-se um público potencial para a formação profissional, 

tanto em Nível Técnico como Superior. Cerca de 2 milhões de proprietários rurais 

(40%) têm até 45 anos, estando, portanto, em faixas etárias mais motivadas para a 

educação. Destes, pouco mais de 10% são mulheres. Nesta faixa etária, cerca de 

230 mil proprietários têm Nível Fundamental completo, aptos, portanto, a ingressar 

no Nível Médio. Outros 210 mil possuem Nível Médio, o que os habilita a 

ingressarem no Ensino Superior. Este contingente expressivo parece ser o público 

prioritário para os programas educacionais orientados e conduzidos pelo SENAR e 

pela CNA. 

Quadro 3: Escolaridade dos proprietários rurais por sexo e faixa etária 

 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

A análise comparativa dos dados permite observar desigualdades acentuadas 

entre a escolaridade no Brasil Urbano e no Brasil Rural. A baixa qualificação do 

trabalhador e do produtor rural brasileiro relaciona-se com a pouca oferta de 

oportunidades educacionais, em todos os seus níveis, em comparação com o meio 

urbano. 
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O Brasil possui 33,4 milhões de jovens na faixa dos 15 aos 24 anos, período 

em que, idealmente, deveriam estar cursando o Ensino Médio e o Ensino Superior. 

Deste total, 19% estão vivendo na área rural, segundo dados de 2006, publicados 

pelo IBGE.  No entanto, ao avançar uma faixa, como a dos jovens de 20 a 24 anos, 

buscando visualizar potenciais alunos ao Ensino Superior, verifica-se que a 

proporção de jovens diminui no Brasil Rural, aumentando no Brasil Urbano. 

Em termos de formação superior, o quadro descrito pelo Censo Agropecuário 

2006, no IBGE, não é diferente. 

Quadro 4: Formação Formal no Brasil Rural 

 

Fonte: Censo Agropecuário 2006 

O quadro acima permite verificar que, em apenas 3% das propriedades rurais, 

tem-se gestores com curso superior. Com formação nas áreas relacionadas com a 

atividade fim, há menos de 1%. 

O Quadro a seguir, demonstra o potencial existente para o crescimento da 

instituição e o desenvolvimento do curso, o que deve ser avaliado junto com as 

demandas existentes, que são flagrantes. 
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Quadro 5: Brasil Rural: Faixas Etárias Potenciais para Ingresso no Ensino Médio e 

Superior 

 

Fonte: Censo 2010 

Quanto ao nível de escolaridade na faixa do Ensino Médio, compreendida por 

aqueles que possuem 11 anos de estudo, há imensa diferença entre campo e cidade: 

apenas 6,4% dos brasileiros que vivem na zona rural possuem ensino médio 

completo, enquanto que 20,5% da população urbana possuem nível médio de 

instrução. A diferença se aprofunda quando analisada a faixa do Ensino Superior: 

apenas 350 mil habitantes do Brasil Rural cursaram a universidade, compreendendo 

1,0% da população! Praticamente, 1 a cada 100 pessoas. Na cidade, o número salta 

para 7,6% da população, ou seja, 1 a cada 14 pessoas. 

Quadro 6: Nível de Escolaridade: Comparativo Brasil Rural x Brasil Urbano 
 

 

Fonte: PNAD 2009 
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No Plano Nacional de Educação, PNE 2011-2020, atualmente em fase de 

aprovação, o Governo Federal, em relação à Educação Profissional, estabelece na 

meta 12: “Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 

líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta.” 

Complementa no item 12.2: “Ampliar a oferta de vagas por meio da expansão e 

interiorização da rede federal de educação superior, da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta do Brasil, 

considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em relação à 

população na idade de referência e observadas as características regionais das 

micro e mesorregiões definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE, uniformizando a expansão no território nacional.” 

Rinaldi; Batalha; Mulder (2007) em trabalho sobre o Ensino Superior em 

Agronegócios, chamam atenção para “significativas mudanças que têm ocorrido no 

setor de agronegócios em todo o mundo, resultantes de fatores como a globalização, 

o aumento da regulamentação governamental, a nova legislação ambiental, as 

mudanças nos produtos e processos de empresas agrícolas, entre outros, os quais 

terão impacto decisivo no gerenciamento das empresas de agronegócios. Alterações 

nas operações de obtenção de insumos, finanças, vendas, marketing, e até mesmo 

no contato com o consumidor final, trazem profundas implicações nas habilidades e 

conhecimentos necessários às pessoas que pretendem ter sucesso no futuro. 

Nesse cenário, as organizações buscam cada vez mais profissionais 

qualificados em gestão, a fim de ofertar produtos e serviços de excelência. A 

competitividade do setor tornou-se mais acirrada, em virtude da globalização da 

economia, da adoção de tecnologias avançadas e da forte política de subsídios 

praticados pelos países desenvolvidos. Esses fatores estimularam maior 

profissionalização no setor, principalmente quanto à gestão dos negócios. 

Estudos desenvolvidos no Brasil com o objetivo de identificar as caracterís-
ticas necessárias aos profissionais que atuam no agronegócio alertam para 
um desajuste entre a formação ofertada pelos cursos de ensino superior e 
as características demandadas pelas empresas do segmento agroindustrial. 
Grande parte desse desajuste ocorre em relação ao grupo de habilidades 
de comunicação e expressão e de qualidades pessoais, áreas de maior in-
teresse das empresas, mas que não são muito desenvolvidas nos cursos 
estudados. (RINALDI; BATALHA; MULDER, 2007, p 1.)  



25 
 

Examinando as ofertas de emprego no mercado de trabalho, através de 

anúncios em sites (http://www.empregos.com.br/; http://www.bne.com.br/; 

www.curriculum.com.br), identificam-se oportunidades para todos os níveis de 

escolaridade e a carência em competências gerenciais. Em razão dos propósitos do 

presente projeto, destacam-se as posições que exigem nível técnico e superior: 

veterinário, agrônomo, assistente comercial, técnico em agronomia, técnico agrícola, 

técnico em agropecuária, técnico em alimentos, zootecnista, médico, geógrafo, 

engenheiro. Identificam-se demandas para cargos e posições de auxiliares, 

assistentes, agentes, analistas, assessores e consultores nas áreas administrativas, 

financeiras, operações.  Com menor frequência encontram-se vagas para 

Administradores de Fazenda, Gerentes e Diretores de Vendas, Projetos, Transportes, 

Logística. 

Porém, a análise dos conteúdos das descrições destas vagas indica que o 

mercado de trabalho busca, na formação técnica e superior, suprir uma demanda 

significativa para competências gerenciais relacionadas a funções de gestão, tais 

como supervisão, planejamento, coordenação, liderança e gestão de equipe. É 

quase inexistente a procura por profissionais formados em Administração. Existe 

uma tendência, muitas vezes equivocada, de buscar em um técnico competências 

gerenciais. A pesquisa de mercado de trabalho indica carência em uma formação 

tecnológica voltada para a gestão do agronegócio. 

Por sua vez, as demandas do mercado de trabalho, quanto à gestão, 

identificadas a partir da experiência do Sistema SENAR/CNA/ICNA, são: 

 atividades de gestão tecnológica, coordenação, regulação e logística do 

agronegócio; 

 gerência de empreendimentos rurais, agroalimentares e agroindustriais; 

 assessoramento de projetos de pesquisa e de sistemas de produção 

agropecuários e agroindustriais; 

 supervisão no manejo de matérias primas e processos de produção 

agroalimentar e agroindustrial; 

 análise do mercado agrícola; 

http://www.empregos.com.br/
http://www.bne.com.br/
http://www.curriculum.com.br/
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 atividades de exportação e importação de insumos e produtos agrícolas, bem 

como os provenientes da agroindústria; 

 projetos específicos de investimentos em agronegócios; 

 qualificação e capacitação de recursos humanos para o agronegócio; 

 consultoria em agronegócio. 

Os espaços socio-ocupacionais que se constituem como campos de atuação 

do tecnólogo em agronegócio são empreendimentos do agronegócio, de setores 

públicos e privados: 

 instituições financeiras, bancos rurais; 

 cooperativas e associações; 

 sindicatos rurais; 

 propriedades rurais; 

 agroindústrias; 

 atacadistas e hipermercados; 

 fornecedores de suprimentos ao agronegócio; 

 empresas de prestação de serviços em consultoria e perícias; 

 empresas de negócios virtuais e bolsas de valores; 

 empresas de pesquisa e ou extensão; 

 empresas de gestão da informação; 

 tradings de comércio doméstico e internacional; 

 assessoria para mídia; 

 certificadoras; 

 órgãos de governo; 
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 institutos de pesquisa; 

 empresas de produção, processamento, logística, distribuição e 

comercialização de produtos agropecuários;   

 indústrias de máquinas e equipamentos, 

 órgãos governamentais. 

O Censo Agropecuário 2006 mostra que, apenas dentro das propriedades 

rurais sem considerar os demais elos da cadeia produtiva do agronegócio, existe 

uma demanda imensa por assistência técnica, conforme pode ser comprovado no 

quadro abaixo, que consolidada os dados referentes a acompanhamento dado aos 

produtores pelo governo, instituições privadas, fornecedores e agroindústrias. 

Quadro 7 – Demanda de orientação Técnica 

 

Fonte: Censo Agropecuário, 2006 

 

Sobre o contexto educacional e suas demandas, segundo dados do Censo da 

Educação Básica do INEP (2010), o Distrito Federal possui 107.000 alunos 

matriculados no ensino médio regular, com 21.000 concluintes em 2009. Destes, 

31,2% são egressos de escolas particulares.  Segundo dados do Censo da 

Educação Superior do INEP (2009), o Distrito Federal possui 66 instituições de 

ensino superior, das quais apenas duas são públicas. Em 2009, 56.878 novos 

alunos ingressaram no ensino superior, sendo que 82,6%, quase 50.000 alunos, 

efetivaram matrícula em universidades privadas. O número de matrículas em ensino 

superior no Distrito Federal é de aproximadamente 150.000 alunos, sendo que 85% 
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do alunado estuda em universidades privadas. Apenas 7,5% destes alunos 

frequenta Cursos Superiores de Tecnologia, sendo que as duas universidades 

públicas não oferecem essa modalidade. 

No contexto educacional em agronegócio no Brasil, identifica-se a existência 

de 175 (cento e setenta e cinco) cursos. Destes, estão em atividade 11 bacharelados, 

103 tecnólogos e 15 sequenciais. Observa-se que os cursos, nas modalidades 

bacharelado e seqüencial, vêm apresentando maior tendência de extinção. 

Quadro 8: Cursos em Agronegócio no Brasil 

 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC, em 25/10/2011 

Em relação ao contexto educacional do agronegócio na região de implantação 

do curso, Distrito Federal, identificam-se cursos com formação em agronegócio em 7 

(sete) Instituições de Ensino. Destes, 6 (seis) são Tecnológicos, na modalidade a 

distância. Apenas o Curso da UNB é bacharelado e na modalidade presencial. Em 

2009, cursos de Tecnologia em Agronegócio formaram 486 profissionais no Distrito 

Federal, em cursos presenciais, todos em instituições privadas. 
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Quadro 9: Cursos em Agronegócio no Distrito Federal - Brasília 

 

Fonte: Ministério da Educação - Sistema e-MEC, em 25/10/2011 

A comparação dos Cursos de nível superior, em geral, com os cursos para a 

agropecuária, evidencia o espaço potencial de crescimento para cursos no setor do 

agronegócio. 

 

3.3. Concepção do curso 

 

O presente Projeto Pedagógico foi desenvolvido em consonância com os 

embasamentos legais citados no item 2, que trata dos dados de Identificação do 

Curso. 

A formação profissional é orientada pela expectativa da carreira, pelo 

desenvolvimento e reconhecimento profissional da pessoa que escolhe a profissão, 

tem relação com a inserção no mercado de trabalho e com o desejo de mobilidade 

social e econômica. Conclui-se, portanto, que, o processo educacional não está 

centrado em conteúdos, mas no desenvolvimento de competências3. Para que tal 

ocorra, o currículo atua como uma rede e não se constitui em uma estrutura fixa ou 

                                            
3

 Entende-se conceitualmente competência como uma noção em construção, num contexto 

contemporâneo, que designa “os repertórios de comportamentos e capacitações que algumas 
pessoas ou organizações dominam melhor que outras, fazendo-as eficazes em uma determinada 
situação” (LEVY-LEBOYER, 1997, p.54). Na formação do sujeito, competência também se manifesta 
como uma rede composta por três dimensões: habilidades, conhecimentos e valores – que são 
desenvolvidos e mobilizados no processo de ensino-aprendizagem. 
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única, composta por unidades isoladas; ao contrário, um currículo em rede é uma 

estrutura flexível que se atualiza e renova permanentemente. 

A centralidade desta proposta pedagógica pauta-se na construção dos 

processos educativos, numa dinâmica permanente de interação e interdependência 

entre a teoria e a prática. Emerge através da ação-reflexão, da investigação-

intervenção, da reflexão crítica, sustentada em referenciais teóricos, na experiência 

e na ação contextualizada do fazer profissional. 

No decorrer do curso, o processo de ensino-aprendizagem, em movimento 

espiral, compreenderá um Ciclo de Aprendizagem que se compõe por: 

 Problema (experiência concreta): capacidade de realização de um diagnóstico 

sistêmico;  

 Discussão e reflexão: capacidade de problematização sustentada em uma base 

teórica; 

 Aplicação e objetivação: capacidade de escolhas e tomada de decisões para im-

plementação de mudanças; 

 Apreensão e transposição: capacidade de concretização numa situação real. 

A partir dessa concepção, a estrutura curricular da Graduação Tecnológica em 

Agronegócios está integrada por 6 (seis) semestres e 3 (três) módulos, articulados 

entre si e com os conteúdos de: a) Formação Básica - Formação em Ética e 

Sustentabilidade, b) Formação Profissional Geral - Formação em Gestão e Negócios 

e c) Formação Técnico-Profissional - Formação Técnico-Funcional e d) Formação 

Técnico-Comportamental.  Visualiza-se a estrutura curricular por meio do quadro 10, 

elaborado para representar a compreensão integral da proposição. 
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Quadro 10: Eixos de Formação e Estrutura Curricular 

 

A organização curricular será operacionalizada por módulos integrados. Cada 

módulo constitui-se de 2 (dois) semestres. Esses módulos - configurados em 

unidades curriculares desenvolver-se-ão de forma disciplinar, multidisciplinar e 

interdisciplinar, permitindo ao estudante uma consistente formação teórico-prática 

para a realização das ações que deverão ser postas a operar, em áreas de atuação 

profissional específicas. 

A estrutura curricular organizada em módulos pode ser definida de maneira 

mais clara através das seguintes características: 

 cada módulo é formado por unidades curriculares, sustentadas por bases 

tecnológicas que desenvolvam competências profissionais técnicas 4  e 

interpessoais5, a serem evidenciadas de uma forma holística; 

                                            
4 As competências Técnicas são aquelas instrumentais, específicas sobre o trabalho ou atividade que 

deve ser realizado, desenvolvidas através da Educação Formal, Treinamentos e Experiência Profis-
sional (ZARIFIAN, 1999). 

•Economia Rural

•Gestão do Conhecimento e 
Sistemas de Informação

•Políticas Públicas Setoriais

•Logística e Suprimentos

•Oficina de Negociação

•Tecnologia e Inovação no 
Agronegócio

•Planejamento Estratégico Rural

•Consultoria e Assessoria em 
Agronegócio

•Marketing no Agronegócio

•Gestão Estratégica de Pessoas

•Gestão da Qualidade e 
Produtividade

•Contabilidade, Custos e 
Orçamento

•Gestão Estratégica no 
Agronegócio

•Formação de Preços e 
Comercialização

•Gestão Financeira

•Cenários Internacionais para o 
Agronegócio

•Introdução à Gestão no 
Agronegócio

•Fundamentos da Extensão 
Rural

•Introdução às Cadeias 
Produtivas do Agronegócio 

•Gestão de Processos

•Pesquisa Quantitativa e 
Qualitativa no Agronegócio

•Cadeias Produtivas do 
Agronegócio I- Propriedade 
Agrícola e Produção

•Oficina de Gestão de 
Projetos

•Cadeias Produtivas do 
Agronegócio II –
Fornecedores e 
Agroindústria

•Direito Aplicado ao 
Agronegócio

•Cadeias Produtivas do 
Agronegócio III – Comércio e 
Mercado Consumidor

•Mercado de Trabalho no 
Agronegócio

•Oficina de Comunicação 
Interpessoal

•Processos Grupais e 
Liderança

•Empreendedorismo Rural

•Agronegócio, Sociedade e 
Ética

•Agronegócio e 
Responsabilidade Social

•Agronegócio e Meio 
Ambiente

Formação em Ética e 
Sustentabilidade

Formação Técnico-
Comportamental

Formação em Gestão 
e Negócio

Formação Técnico-
funcional

Projeto Integrador I: Diagnóstico de Empreendimento de Cadeia Produtiva Rural
Projeto Integrador II: Intervenção em Empreendimento de Cadeia Produtiva Rural
Projeto Integrador III: Plano de Negócio para Empreendimento de Cadeia Produtiva Rural

Tópicos Avançadoss
Libras
Matemática Financeira
Expressão Oral e 
Escrita
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 seu foco é o da tecnologia diretamente ligada à gestão de bens e serviços; 

 está pautada no conceito de desenvolvimento de competência, o que exige 

aplicação, análise, síntese e aplicação dos conteúdos; 

 é organizada de modo a facilitar a permanente atualização, renovação e 

reestruturação do curso; 

 os módulos são organizados e ofertados de modo a permitir um tipo de 

formação diferenciada: a certificação intermediária, como analista em 

agronegócio, habilita o estudante a desempenhar determinadas atividades 

específicas no mundo do trabalho; 

 apresenta diferentes temporalidades e níveis de complexidade e 

aprofundamento, dependendo dos objetivos que os justifiquem. 

 

No final de cada módulo, propõem-se unidades curriculares – denominadas 

de Projetos Integradores, com carga horária teórica e prática prevista no plano 

curricular, quando os alunos deverão integralizar e demonstrar competências 

adquiridas durante os módulos, pela articulação de conhecimentos, habilidades e 

atitudes. Estão desenhados 3 (três) Projetos Integradores. Esses Projetos 

Integradores terão como proposta metodológica o Laboratório em Agronegócio 

descrito em 3.4 deste documento. 

As competências, em desenvolvimento serão evidenciadas nos Projetos 

Integradores, por trabalhos realizados em situação concreta, a partir de 

problematizações provocadas pelas realidades analisadas ou investigadas, que 

poderão configurar estudos de caso. Esses Projetos Integradores caracterizam-se 

pela flexibilidade, pois além de instrumentalizarem os alunos, pretendem atender às 

demandas de atualização permanente da formação, identificadas durante o 

processo de avaliação, nas diversas unidades curriculares. Dessa forma, as 

unidades curriculares que irão subsidiar cada Projeto Integrador se desenvolver-se-

ão de forma multidisciplinar, disciplinar e interdisciplinar, sem a necessidade de 

definição de requisitos, oferecendo ao estudante uma consistente formação teórico-

prática. 

                                                                                                                                       
5
 Competências interpessoais são aquelas relacionadas com a convivência humana e com a capaci-

dade de nos relacionar, envolvem interação e são de natureza intra e inter pessoal. Relaciona-se com 
a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma 
adequada às necessidades de cada uma e à exigência da situação. (FELA, 2008). 
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O conjunto de conhecimentos genéricos da gestão terá conteúdos práticos 

em uma ou mais cadeias produtivas do agronegócio, envolvendo atividades de 

vivência e intervenção, previstas no projeto pedagógico do curso. Os espaços de 

aprendizagem serão múltiplos e estender-se-ão para além das salas de aula.  

Os Projetos Integradores terão carga horária total de 180 horas cada, sendo 

60 horas teóricas e 120 horas práticas. As atividades relativas às horas práticas 

serão desenvolvidas em horário extraclasse, com professor - preferencialmente 

contratado entre os instrutores do SENAR, que além de titulação também possuam 

capacitação e experiência em formação profissional rural - e plano de ensino 

definidos para orientar e coordenar as ações do processo de ensino-aprendizagem, 

e com sala de aula definida para as aulas teóricas.  

O Projeto Integrador I, ao final do Módulo 1, envolverá diagnóstico ou estudo, 

genérico ou específico, em alguma área, projeto ou processo, em uma ou mais 

cadeias produtivas, estudadas durante o curso. 

O Projeto Integrador II, ao final do Módulo 2, será um plano de intervenção, 

genérico ou específico, em alguma área, projeto ou processo, em uma ou mais 

cadeias produtivas estudadas durante o curso, habilitando o aluno a atuar como 

analista em agronegócio. 

O Projeto Integrador III, ao final do Módulo 3, será um plano de negócio, 

genérico ou específico, em alguma área de gestão, em uma ou mais cadeias 

produtivas estudadas durante o curso, habilitando o egresso a atuar como gestor e 

consultor em agronegócio.  

Os Projetos Integradores serão detalhados, em seu conceito, nas 

caracterizações e, posteriormente, no plano de ensino dos docentes para a sua 

operacionalização. 

3.4 Condições e metodologias para o desenvolvimento dos Projetos Integrado-
res 

Os projetos integradores serão desenvolvidos em articulação com o Mercado 

de Trabalho e com as Demandas Setoriais. 
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Em convênio com as associações nacionais setoriais, com o apoio do Serviço 

Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) os Projetos Integradores estarão focados 

em uma cadeia ou em várias cadeias produtivas, tanto na produção animal quanto 

vegetal, tais como algodão, avicultura, soja, bovinocultura, ovinocultura, avicultura, 

etc., de acordo com as demandas de empregabilidade e as necessidades prementes 

de desenvolvimento do agronegócio. 

Buscando uma integração entre teoria e prática, os Projetos Integradores 

contarão com o apoio das associações de produtores, cujo papel será oferecer 

espaço prático e experimental para os alunos. Serão compostos pelas seguintes 

atividades: 

 Seminário sobre a gestão da cadeia produtiva, realizado pela associação 

nacional dos produtores, em conjunto com o SENAR, na sede da Faculdade 

de Tecnologia CNA, para mostrar aos alunos o potencial de empregabilidade, 

o funcionamento da cadeia produtiva e o perfil do profissional necessário. 

 Imersão em propriedade ou empreendimento da cadeia produtiva em questão, 

para conhecer, na prática, os processos, tecnologias e recursos utilizados, 

bem como as práticas de gestão específicas. 

 Ciclo de palestras de especialistas e técnicos na cadeia produtiva, 

envolvendo as áreas da gestão: produção e tecnologia, finanças, marketing, 

logística e recursos humanos, em consonância com as unidades curriculares 

específicas. 

 Seminário final para apresentação de projetos de intervenção na área de 

gestão, destinados àquela cadeia produtiva, por parte dos alunos para os 

representantes setoriais. 

3.5. Diferenciais Pedagógicos 

Com base no exposto, apontam-se como diferenciais da proposta pedagógica: 

 Foco na solução de problemas decorrentes das demandas organizacionais.  

 Utilização de estratégias de investigação, intervenção, assessoria, consultoria 

e gestão; 
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 Aplicação prática dos conteúdos trabalhados no processo de formação, 

através de relatos de casos, projetos de aprendizagem, atividades planejadas 

para estimular a troca de experiências entre os alunos, docentes e 

organizações; 

 Flexibilidade/versatilidade na distribuição do tempo destinado aos conteúdos 

teóricos e práticos; 

 Iniciação científica pelo estímulo à pesquisa aplicada; 

 Processo de ensino-aprendizagem centrado no aluno, com a utilização de 

metodologias ativas. 

Para intervir ao processo formativo dos alunos, destacam-se como 

metodologias ativas: Projetos de Aprendizagens, Estudos de Caso, Oficinas, Fóruns, 

Visitas Técnicas, Seminários Temáticos, Laboratórios, Palestras, Jogos de Empresas, 

Aula Expositiva Dialogada, Portfólio. A seguir, serão descritas para breve 

caracterização: 

 Projetos de aprendizagens para resolução de problemas: é uma 

metodologia problematizadora que se desenvolve a partir da curiosidade e do 

interesse dos sujeitos da aprendizagem, ou seja, os próprios alunos. Parte da 

identificação de dúvidas e certezas sobre um problema a ser investigado que, 

para esta proposta, procura ter como objeto as temáticas vinculadas a cada 

projeto específico, definidas por Projetos de Aprendizagem; 

 Estudos de Caso: trata-se de uma técnica para análise e solução de 

situações reais e/ou hipotéticas, usada em sala de aula e nas atividades de 

campo para incentivar a discussão de ideias e trocas de experiências entre 

discentes e docentes. Os alunos desenvolverão estudos de caso ao longo do 

percurso formativo. Essa metodologia resultará na criação de um Banco de 

Estudos de Casos e de um Observatório do Agronegócio. Com isso, o 

profissional será capacitado a realizar análises qualitativas, identificando as 

ligações causais, descrevendo o contexto, fazendo avaliações descritivas, 

confrontando resultados de forma concreta, nas intervenções realizadas em 

empreendimentos agropecuários; 

 Oficinas: espaço para desenvolvimento de atividades práticas, de pesquisa, 

da organização do trabalho, aprofundamento e ampliação do processo de 
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formação do aluno. Poderão envolver ou incluir temáticas articuladoras ou 

complementares; 

 Seminários Temáticos: encontros onde os sujeitos envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem apresentem e discutam, cientificamente, investigações, 

diagnósticos, intervenções ou experimentos realizados sobre um determinado 

tema previamente definido, de forma que todos os participantes possam vir, 

de alguma forma, a contribuir; 

 Fóruns: encontros onde sujeitos envolvidos no processo, corpo docente e 

discente, egressos e profissionais, apresentam e discutem experiências de 

práticas profissionais; 

 Visitas Técnicas: visitas de estudo às instituições, como estratégia de 

integração entre teoria e prática; 

 Jogos de Empresas: simulações de casos e utilização de software; 

 Palestras: otimização para os alunos de oportunidades oriundas de eventos 

e da capacidade do corpo técnico do Sistema SENAR/CNA/ICNA e outros 

palestrantes; 

 Laboratório em Agronegócio: consiste na imersão de alunos, através de 

ações de investigação e intervenção, articulando ensino, pesquisa e extensão. 

Essas ações são constituídas a partir das demandas dos campos de atuação, 

planos, programas e projetos governamentais, empresariais e da sociedade 

civil, em formato de parcerias. São viabilizadas a partir de planos de formação 

e trabalho, discutidos e definidos conjuntamente entre as instituições 

envolvidas, gestores, corpo docente e discente. Propõe-se que o laboratório 

em agronegócios constitua-se em um processo continuado de formação e, ao 

mesmo tempo, em espaço exemplar de viabilização da articulação teoria-

prática e estudo profissional e acadêmico, potencializando, com isso, o 

reconhecimento da formação profissional e ampliando o mercado de trabalho 

para os profissionais egressos da região. 

 Aula Expositiva Dialogada: exposição de conteúdos com a participação 

ativa dos alunos. 

 Portfólio: identificação e registro das produções, desafios e dificuldades 

significativos, constituindo um referencial do conjunto dos trabalhos de cada 

aluno.  
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Especificamente para o projeto deste curso, a concepção curricular se 

estrutura em 06 (seis) semestres, tendo por orientação 03 módulos, conforme 

desenho abaixo. 

Quadro 11: Matriz Curricular 

Módulo 1

1º.e 2º. 
semestres

780 horas

9 unidades curriculares 
de 60 horas e 2 

unidades curriculares 
de 30 horas

Uma unidade 
integradora de 180 horas

Projeto Integrador 1

Módulo 2

3º. e 4º. 
semestres

780 horas

9 unidades curriculares 
de 60 horas e 2 

unidades curriculares 
de 30 horas

Uma unidade integradora 
de 180 horas

Projeto Integrador 2

Módulo 3

5º. e 6º. 
semestres

840 horas

10 unidades 
curriculares de 60 

horas e 1 optativa de 
60 horas

Uma unidade 
integradora de 180 horas

Projeto Integrador 3

PROJETO INTEGRADOR EM UMA OU VÁRIAS CADEIAS PRODUTIVAS, DE ACORDO 
COM DEMANDAS DO MERCADO DE TRABALHO

Unidades Curriculares Optativas

MATRIZ CURRICULAR
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4. Objetivos do curso 

 
O Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio tem como objetivo geral 

formar profissionais qualificados para atuarem, de forma comprometida e inovadora, 

na gestão das cadeias produtivas do agronegócio: empreendimentos, produção de 

bens e serviços, processos e práticas, buscando soluções tecnológicas competitivas 

e contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região. 

Pretende desenvolver uma formação técnico-profissional cujas competências 

gerenciais possibilitem o empreendedorismo, o destaque no desenvolvimento e a 

aplicação de avanços tecnológicos, além de liderança na ocupação de posições em 

nível estratégico, tático e operacional no setor do agronegócio, nos diferentes 

espaços de intervenção profissional, em uma atuação iluminada pela dimensão ética 

e humanística. 

Objetivos específicos: 

 Identificar, analisar, criar e viabilizar soluções tecnológicas para a gestão do 

agronegócio. 

 Desenvolver competências para o domínio de diagnóstico e intervenção nos 

principais produtos, processos e práticas de gestão do agronegócio. 

 Desenvolver competências instrumentais (nos egressos) para a intervenção 

em gestão do agronegócio, pela apropriação de instrumentos e práticas que 

possibilitem/capacitem os egressos a serem agentes de mudança. 

 Desenvolver a capacidade de compreensão da realidade sociopolítica, 

econômica e cultural, local e global. 

 Desenvolver a capacidade de implementar inovações, em gestão do 

agronegócio, através da crítica, da reflexão e da análise da realidade 

vivenciada. 

 Estabelecer vínculos estreitos com a comunidade local e regional, através de 

parcerias. 

 Desenvolver uma formação política, ética e comprometida com as pessoas, 

grupos, organizações e sociedade. 

 



39 
 

5. Perfil do egresso 

 
O perfil do egresso é o de um profissional competitivo e empreendedor, capaz 

de ocupar espaços socio-ocupacionais, em agronegócio, com competências 

pessoais e gerenciais para as atividades, os processos e as práticas relacionados à 

produção agrossilvipastoril, sem descurar os aspectos éticos e humanos e de 

preservação ambiental. 

O desenvolvimento de competências gerenciais técnicas possibilitará que o 

egresso exerça, nas organizações em geral ou em empreendimentos próprios, 

papeis de coordenador e diretor na definição de rumos, produtividade, eficiência e 

inovação. Além disso, este profissional terá competências gerenciais interpessoais 

que habilitarão o formando a cumprir papeis de facilitador, coaching e negociador 

para o desenvolvimento de indivíduos e equipes. 

O egresso deve ter competência para atuar: em funções de consultoria e 

assessoria, institucionalizando o conhecimento, nas organizações, que compõem o 

setor: avaliar e propor projetos de investimentos e estratégias, modelar e 

operacionalizar atividades de logística e de comercialização e em gestão do 

agronegócio como planejar, liderar, executar e controlar um empreendimento. É 

esperado que o egresso compreenda sistemicamente a realidade (saber-conhecer) 

e, principalmente, intervenha tecnicamente (saber-fazer) na solução de problemas 

relativos à área de atuação, apresentando flexibilidade, espírito inovador, ética e 

criticidade (saber-conviver e saber-ser).  

A figura abaixo ilustra o perfil desejado: 
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5.1 Inserção Profissional 

Na busca de sinergia com a atuação institucional, estratégica e operacional 

do Sistema CNA/SENAR/ICNA, da qual a instituição que ministrará o curso faz parte, 

o gestor formado estará capacitado a agir na extensão rural, suportado por um 

projeto de inserção profissional (empregabilidade/trabalhabilidade) denominado 

“Gestão em Campo”. Os fundamentos da extensão rural serão abordados como 

processo, para o qual o aluno desenvolverá competências e habilidades de levar ou 

transmitir de forma sistematizada conhecimentos, de sua fonte geradora, ao receptor 

final, o público rural. A figura abaixo reproduz a metodologia de intervenção do 

programa: 

 

O programa Gestão em Campo tem como objetivo aprimorar a gestão e a 

qualidade dos processos nas propriedades rurais para atender às exigências do 

mercado. As aulas ministradas pelos instrutores do SENAR serão dinamizadas com 

exemplos retirados da realidade do grupo de estudantes e de consultorias nas 

propriedades rurais. As turmas serão formadas com dez propriedades vinculadas a 

uma entidade aglutinadora (um sindicato, por exemplo), que tenha o objetivo de 

promover melhorias nos aspectos de gestão e qualidade de seus associados. Serão 

indicados dois participantes por propriedade, preferencialmente o proprietário e o 

gerente. 

Entre os resultados do programa estão previstas mudanças “dentro da 

porteira”: eliminação de desperdícios, preocupação com o meio ambiente, melhoria 

da qualidade dos processos e dos produtos, agregação de valor às atividades da 

fazenda e adequação às exigências do mercado. Além disso, serão identificadas 
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demandas específicas de treinamento para funcionários e/ou proprietários, 

compondo um diagnóstico que permite que o SENAR incorpore estes participantes 

em outros eventos de Formação Profissional Rural e Promoção Social. O programa 

tem uma proposta pedagógica em que o aluno lidera os processos educativos, 

privilegiando técnicas dialógicas e de troca de saberes entre o tecnólogo e o 

produtor rural. 

Para atuar no programa Gestão em Campo, que será articulado com o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o profissional formado como 

Tecnólogo em Agronegócio, do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio da 

Faculdade de Tecnologia CNA, desenvolverá 4 (quatro) competências gerenciais 

essenciais. São elas:  

 Capacidade para Analisar Ambientes de Negócio. 

 Capacidade para Aplicar Conhecimentos nas Cadeias Produtivas. 

 Capacidade para Avaliar e Medir Resultados. 

 Capacidade para Aperfeiçoar e Modernizar a Gestão. 

Em relação à competência “capacidade para Analisar Ambientes de Negócio”, 

o profissional formado deverá desenvolver a capacidade de realizar diagnósticos 

econômicos, financeiros, mercadológicos, contábeis, fiscais e legais, preliminares 

em empreendimentos do agronegócio, com o objetivo de identificar e definir 

ameaças e oportunidades que afetam o desempenho dos mesmos e que tenham 

origem nas diversas áreas da gestão.  Para isso, o tecnólogo em agronegócio 

deverá adquirir uma visão atualizada da importância socioeconômica deste setor 

para o país, das políticas públicas que o regem, da organização das cadeias 

produtivas, das melhores práticas de gestão disseminadas pelos organismos de 

pesquisa e desenvolvimento que apoiam o setor. Também deverá ser capacitado 

para utilizar metodologias de pesquisas quantitativas e qualitativas na busca de 

informações relevantes para a gestão de empreendimentos agropecuários. 

O conjunto de conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso deverá 

permitir que o aluno realize estudos sobre a situação técnica, econômica, ambiental 

e social em empreendimentos do agronegócio, tais como: levantamentos sobre 
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tendências de mercados das atividades agropecuárias e agroindustriais; 

identificação dos pontos fracos e pontos fortes dos ciclos de produção dos principais 

cultivos e criações; aspectos de compra de insumos e de distribuição de produtos. 

São necessários conhecimentos da legislação trabalhista, ambiental e tributária, 

bem como a legislação que regula a posse e uso das propriedades rurais, além de 

outros fatores externos que interfiram nos resultados econômicos, financeiros e 

sociais do negócio.  

Assim sendo, é condição que o aluno seja preparado para compreender o 

meio social, político, econômico e cultural onde está inserido, para tomar decisões 

baseado nos fatores externos que interferem diretamente na gestão. 

Em relação à competência “capacidade para Aplicar Conhecimentos nas 

Cadeias Produtivas” o profissional formado deverá estar capacitado para realizar 

intervenções gerenciais, estratégicas e operacionais em empreendimentos do 

agronegócio.  O processo formativo deverá permitir que o egresso pense e planeje 

estrategicamente, desenvolvendo soluções de gestão que proporcionem maior 

qualidade e/ou produtividade ao negócio, através de inovações tecnológicas, da 

implementação de processos de melhoria contínua e/ou da utilização de técnicas de 

prevenção de problemas. 

Para ter capacidade de agir, a sua formação incluirá o domínio de 

metodologias de formulação de planejamento estratégico, além de planos 

financeiros, mercadológicos, de vendas, de distribuição, entre outros. 

Deverá conhecer os fundamentos de gestão financeira e contábil, 

compreender e produzir relatórios de demonstrações contábeis, elaborar planilhas 

de despesas e receitas para auxiliar no processo de precificação de produtos e 

serviços, compreender as leis de oferta, demanda e equilíbrio de mercado, além de 

elaborar e analisar planos de negócios. 

Para a disseminação das boas práticas de planejamento gerencial deverá 

utilizar técnicas de comunicação e expressão que possibilitem transferir e 

generalizar conhecimentos adquiridos, contribuindo de forma efetiva e proativa nos 

processos de tomada de decisão em que estiver direta ou indiretamente envolvido, 

como líder ou como liderado, como gestor ou como colaborador. 
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Em relação à competência “capacidade para Avaliar e Medir Resultados” o 

profissional formado deverá conhecer metodologias de avaliação de resultados das 

diversas frentes da gestão. Para avaliar a qualidade e produtividade, conhecerá as 

principais normas nacionais e internacionais de certificação das cadeias animal e 

vegetal. Para avaliar de forma sistêmica e processual um empreendimento, deverá 

conhecer os métodos de análise por intermédio de indicadores. Será capacitado 

para utilizar as diversas metodologias de mensuração da capacidade competitiva, do 

ciclo de vida de produtos, de eficiência, eficácia e efetividade da organização, bem 

como desenvolverá a capacidade de interpretar resultados financeiros.   

De forma muito especial, o profissional formado conhecerá as técnicas de 

identificação de problemas na atividade agropecuária, para poder definir se a 

solução demandada é de assistência técnica pontual, indicando as fontes de 

fornecimento, ou de extensão rural, identificando parceiros para a melhoria da 

gestão. 

Em relação à competência “capacidade para Aperfeiçoar e Modernizar a 

Gestão” o profissional formado no Curso de Graduação Tecnológica em  

Agronegócio deverá, portanto: 

 ter uma compreensão sistêmica do mundo e das relações de trabalho 

orientada pelo paradigma da complexidade, que o capacite a ler e interpretar 

diferentes cenários sociais e a intervir na complexidade organizacional, com 

uma postura ética, crítica e criativa na identificação e resolução de problemas 

relacionados à Gestão do Agronegócio; 

 dominar os fundamentos teóricos e práticos envolvidos nos processos, nas 

políticas e nas práticas da área do agronegócio, para ser capaz de atuar 

como um agente de mudanças, questionando e propondo soluções e 

melhorias que contribuam na transposição dos desafios e que auxiliem na 

tomada de decisões no ambiente organizacional, considerando aspectos 

técnicos, administrativos e éticos; 

 agir proativamente frente às situações concretas que se apresentam na vida 

profissional, definindo e operacionalizando estratégias pertinentes a sua área 

de atuação; combinar e mobilizar recursos em um determinado contexto, 

construindo competências, potencializando e otimizando recursos internos e 
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externos às organizações; transpor elementos conceituais da gestão para a 

realidade objetiva das organizações, definindo e interpretando indicadores e 

criando condições inovadoras; saber aprender e aprender a aprender, tirando 

lições e transformando suas ações em experiências.   

O quadro apresentado a seguir, demonstra, de forma sintética e esquemática, 

as competências técnico-instrumentais a serem desenvolvidas, prioritariamente, em 

cada módulo e que deverão estar explicitadas nos Planos de Ensino a serem 

elaborados pelo corpo docente. 

 Quadro 12: Competências Técnico-Instrumentais 
Módulos Competências Instrumentais 

Módulo 1 e 

Módulo 2 

Analista  

em 

Agronegócio 

 Capacidade de auxiliar na operacionalização das políticas, práticas e 

processos de gestão do agronegócio. 

 Capacidade de Identificar e aplicar técnicas e instrumentos para atividades 

relacionadas a operações do agronegócio. 

 Domínio da legislação, procedimentos e fluxos em matérias relacionadas 

ao agronegócio e capacidade de aplicar a legislação pertinente ao setor do 

agronegócio. 

 Capacidade de identificar problemas de gestão, definir expectativas dos 

clientes, buscar informações econômicas, técnicas e sociais para 

dimensionar o problema em relação ao mercado. 

 Capacidade de elaborar projetos para a captação de recursos. 

 Capacidade de viabilizar soluções tecnológicas para o desenvolvimento do 

agronegócio com o domínio de tecnologias de produção e comercialização. 

 Capacidade de análise dos diversos cenários econômicos e prospecção de 

oportunidades de novos negócios. 

 Capacidade de pesquisar e produzir conhecimentos, de analisar dados 

coletados, diagnosticar o panorama global da gestão do empreendimento 

e organizar a informação para tomada de decisão. 

 Capacidade de realizar diagnósticos econômicos, financeiros, 

mercadológicos, contábeis, fiscais e legais preliminares em 

empreendimentos do agronegócio, estudos e análises de natureza 

mercadológica, técnica, econômica, social e legal. 

 Capacidade de trabalhar com instrumentos e métodos quantitativos e 

qualitativos, compreendendo a inter-relação entre ambos. 

 Capacidade de identificar e de propor metodologias e tecnologias 



45 
 

apropriadas às necessidades de desenvolvimento do setor do agronegócio. 

 Domínio teórico-metodológico e técnico-operativo de instrumentos de 

atuação profissional: entrevistas, abordagens grupais, visitas, vistorias, 

perícias, laudos técnicos e pareceres, entre outros. 

 Capacidade de realizar leitura e análise dos indicadores socioeconômicos 

locais, regionais, nacionais e mundiais. 

 Capacidade de monitorar e gerenciar o desempenho de processos. 

 Capacidade de gerenciar projeto e equipes de trabalho. 

 Compreender e aplicar legislação e políticas públicas pertinentes ao 

Agronegócio. 

Módulos Competências Instrumentais 

Módulo 3 

 

Tecnólogo 

em 

Agronegócio 

 Capacidade de introduzir procedimentos de planejamento, liderando e 

motivando a sua construção por meio de técnicas de motivação, a sua 

legitimação interna e a sua implementação, avaliando, posteriormente, os 

resultados alcançados para sugerir melhorias e aperfeiçoamentos. 

 Capacidade de gerir organizações que compõem o setor de agronegócio. 

 Capacidade de trabalhar com foco no resultado do negócio e interesses 

estratégicos, atingindo objetivos e metas organizacionais. 

 Capacidade de elaborar estudos de viabilidade de empreendimentos 

agroindustriais. 

 Capacidade de analisar os efeitos socioeconômicos sobre a dinâmica do 

setor. 

 Capacidade para elaborar, comunicar, gerenciar e executar projetos de 

intervenção em Agronegócio, avaliando a viabilidade técnica e 

sustentabilidade dos mesmos. 

 Capacidade de tomar decisões de forma ágil, proativa, consistente e 

coerente em seus desdobramentos práticos. 

 Capacidade de gerenciar atividades inerentes aos diversos segmentos das 

cadeias produtivas agropecuárias e agroindustriais. 

 Capacidade de elaborar e implantar projetos agropecuários e 

agroindustriais 

 Pensamento sistêmico e criativo e visão empreendedora do agronegócio e 

suas implicações ambientais. 

 Gerenciar projetos e equipes de trabalho. 
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O tecnólogo, para administrar um empreendimento agropecuário, na condição 

de analista, consultor, assessor, gestor, proprietário, sócio ou acionista deve ter 

adquirido competências interpessoais, que serão desenvolvidas de forma transversal 

durante todo o curso. O tecnólogo em agronegócio será estimulado e capacitado 

para estabelecer relacionamentos entre pessoas e áreas de conhecimento e para 

trabalhar com equipes na busca de resultados organizacionais. 

Um conjunto de atividades de campo incentivará o aluno a ter iniciativa e 

postura proativa na proposição de ações e soluções. Serão desenvolvidas 

competências de gerenciamento de crises para capacitar o aluno a lidar com as 

mudanças rápidas no ambiente e nos processos. Igualmente, competências de 

liderança, para desenvolver no aluno a capacidade empreendedora. Da mesma 

forma, será dado um destaque à formação em segurança técnica, a fim de que o 

aluno seja competente na tomada de decisões, reunindo conhecimentos para avaliar, 

sistematizar e decidir as condutas mais adequadas. Espera-se, portanto, ao longo 

do processo formativo, desenvolver as seguintes competências interpessoais: 

 Capacidade de comunicação oral, escrita e interpessoal, de forma assertiva, 

objetiva e clara. 

 Capacidade para estabelecer e manter redes de relacionamentos (pessoais e 

profissionais). 

 Capacidade de liderar, negociar e administrar conflitos. 

 Capacidade de contínua ampliação do grau de resiliência para lidar com o 

novo, o incerto, o mutável. 

 Capacidade de autoconhecimento e reconhecimento de limites (internos e 

externos) e tolerância à frustração. 

 Capacidade de exercer influência, liderando pessoas e grupos, positivamente, 

para a consecução de objetivos. 

 Proatividade, comprometimento e responsabilidade para resolver problemas e 

identificar e promover melhorias. 

 Acuidade perceptiva e análise crítica, sobretudo em processos diagnósticos. 

 Visão sistêmica com capacidade de raciocínio abstrato e lógico, analítico e 

sintético. 

 Capacidade de organização e de sistematização. 



47 
 

 Capacidade de gerenciar o tempo e o estresse. 

 Empreendedorismo e criatividade na busca de novas alternativas para a 

gestão. 

 Postura empática, crítica e ética, coerente e aplicável ao seu saber-fazer 

profissional. 
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6. Estrutura curricular 

 

6.1. Matriz curricular 

 

M
ó
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u
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 Unidades Curriculares 

C
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a
 

h
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rá
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a
 
–

 

te
ó
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c

a
 

e
 

p
rá

ti
c

a
 

Requisito 

1 1 Mercado de Trabalho no Agronegócio 30  

1 Economia Rural 60  

1 Introdução à Gestão no Agronegócio 60  

1 Agronegócio, Sociedade e Ética 60  

1 Fundamentos da Extensão Rural 60  

1 Oficina de Comunicação Interpessoal 30  

2 Introdução às Cadeias Produtivas do 
Agronegócio  

60 Ter cursado ou estar cursando 
unidades curriculares primeiro 
semestre 

2 Gestão do Conhecimento e Sistemas de 
Informação 

60  

2 Políticas Públicas Setoriais 60  

2 Gestão de Processos 60  

2 Pesquisa Quantitativa e Qualitativa no 
Agronegócio 

60  

 2 Projeto Integrador I: Diagnóstico de 
Empreendimento de Cadeia Produtiva 
Rural 

60 horas 
teóricas  
120 
horas 
práticas 

 

  Total Horas Módulo 1 780  

2 3 Cadeias Produtivas do Agronegócio I- 
Propriedade Agrícola e Produção 

60 Ter cursado todas as unidades 
curriculares do módulo 1 ou 
estar cursando 

 3 Logística e Suprimentos 60  

 3 Oficina de Gestão de Projetos 30  

 3 Oficina de Negociação 30  

 3 Tecnologia e Inovação no Agronegócio 60  

 3 Processos Grupais e Liderança 60  

 4 Cadeias Produtivas do Agronegócio II – 
Fornecedores e Agroindústria 

60 Ter cursado ou estar cursando 
unidades curriculares primeiro 
semestre 

 4 Direito Aplicado ao Agronegócio 60  

 4  Planejamento Estratégico Rural 60  

 4 Consultoria e Assessoria em Agronegócio 60  

 4 Empreendedorismo Rural 60  

 4 Projeto Integrador II: Intervenção em 
Empreendimento de Cadeia Produtiva 
Rural 

60 horas 
teóricas 
120 
horas 
práticas 
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  Total Horas Módulo 2 780  

3 5 Cadeias Produtivas do Agronegócio III – 
Comércio e Mercado Consumidor 

60 Ter cursado todas as unidades 
curriculares do módulo 1 ou 
estar cursando 

 5 Marketing no Agronegócio 60  

 5 Gestão Estratégica de Pessoas 60  

 5 Gestão da Qualidade e Produtividade 60  

 5 Contabilidade, Custos e Orçamento 60  

 6 Gestão Estratégica no Agronegócio 60 Ter cursado ou estar cursando 
unidades curriculares primeiro 
semestre 

 6 Formação de Preços e Comercialização 60  

 6 Gestão Financeira 60  

 6 Agronegócio e Responsabilidade Social 30  

 6 Agronegócio e Meio Ambiente 30  

 6 Cenários Internacionais para o 
Agronegócio 

60  

  Optativa 60  

 6 Projeto Integrador III: Plano de Negócio 
para Empreendimento de Cadeia 
Produtiva Rural 

60 horas 
teóricas 
120 
horas 
práticas 

 

 6 Total Horas Módulo 2 840  

 

O
p

ta
ti
v
a
 Tópicos Avançados 

Língua Brasileira de Sinais - Libras 
Matemática Financeira 
Expressão Oral e Escrita 

60 
60 
60 
60 

 

 
 

6.2. Atividades Complementares 

 
O aluno poderá realizar atividades complementares para enriquecer seu 

itinerário formativo. Essas atividades, porém, terão sua carga horária acrescida às 

2.400 horas previstas para o curso.  Poderão constar no Histórico Escolar do aluno, 

desde que realizadas no decorrer do curso e estarem de acordo com 

regulamentação própria. 

 
6.3. Articulação com a Pesquisa e a Inovação Tecnológica 

 

O aluno do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio terá acesso 

privilegiado aos programas e projetos desenvolvidos pelo Sistema 

CNA/SENAR/ICNA para atualizar-se com o estado da arte do setor. Entre outros, 
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destacam-se: Programa Campo Futuro, Observatório das Desproteções Sociais no 

Campo,  Agricultura de Precisão, Agricultura de Baixo Carbono e Projeto Biomas. 

O Campo Futuro é um projeto que alia a capacitação do produtor rural à 

geração de informação para a administração de riscos de preços, de custos e de 

produção na propriedade rural. Na capacitação, o produtor rural aprende a calcular o 

seu custo de produção e a utilizar ferramentas, como contrato de opções e hedge no 

mercado futuro, para o gerenciamento de riscos de preços. Os riscos da produção 

são administrados pelo uso do seguro rural. Em 2010, foram capacitados 1.110 

produtores rurais da Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins. A geração 

de informações é tarefa da CNA, em parceria com o CEPEA/ESALQ, o 

PECEGE/ESALQ e a UFLA/CIM. Consiste na elaboração de indicadores de 

conjuntura e de desempenho da cana-de-açúcar, café, fruticultura, grãos, 

bovinocultura de corte e de leite. Esses indicadores têm como base os 

levantamentos de dados - chamados de painéis - realizados nos municípios 

representativos na produção agropecuária. Depois, é feito o acompanhamento 

mensal dos preços dos insumos e dos custos de produção nessas localidades. 

O Observatório das Desproteções Sociais no Campo foi criado pela CNA para 

sugerir políticas e programas para o campo. A partir do levantamento das ausências 

institucionais e sociais da área rural são realizadas sugestões de políticas públicas 

para a área. O programa objetiva atender a demandas do Sistema 

CNA/SENAR/ICNA por informação primária e secundária da área social, bem como 

a proceder à elaboração de análise dessas informações, a partir de dados oficiais ou 

de institutos de pesquisas. São realizados estudos e análises do Cadastro Social e 

de outras fontes de pesquisa, como Pesquisa Nacional De Amostra por Domicilio, 

Síntese de Indicadores Sociais, Programa Nacional das Nações Unidas, Objetivos 

do Milênio, entre outros, para analisar variáveis de desproteções sociais como saúde, 

habitação, economia, educação, cultura, sexo, trabalho, rendimento, etc. Como 

metodologias são usadas pesquisas diárias em publicações vinculadas a órgãos que 

trabalham com áreas sociais, pesquisas diárias em matérias veiculadas na mídia em 

relação a assuntos sociais e rurais, elaboração de notas técnicas a partir de estudos 

e pesquisas realizados pelo Observatório, elaboração de projetos que visam a 

minimizar os vazios rurais percebidos em tais estudos e pesquisas. 
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Esses programas e projetos articulados com a proposta pedagógica, através 

das unidades curriculares, são potencializadores para a aplicação da pesquisa. A 

metodologia de pesquisa a ser empregada será quantitativa, qualitativa e quali-

quantitativa. Como métodos, serão enfatizados, principalmente, a pesquisa-ação e a 

pesquisa participante. Ao longo de todo o processo, será desenvolvida a atitude 

investigativa e instigada a curiosidade constante. O aluno poderá inserir-se em 

grupos de pesquisa organizados, participando de projetos em desenvolvimento ou a 

serem desenvolvidos no decorrer do curso. 

 
6.4. Articulação com a extensão 
 

Os alunos estarão integrados a programas de impacto na área de extensão, 

tais como: Projeto SENAR Rondon, Programa Mãos que Trabalham, Programa 

Empreendedor Rural. O aluno poderá participar como monitor, em atividades 

extracurriculares, em cursos já ministrados pelo SENAR. 

O Projeto SENAR Rondon promove o intercâmbio cultural e técnico de 

estudantes de universidade públicas e privadas do País com profissionais e 

comunidades rurais.  A iniciativa é da Confederação da Agricultura e Pecuária do 

Brasil (CNA), do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e do Instituto 

CNA. 

O objetivo do Projeto SENAR Rondon é melhorar as condições das áreas 

rurais do interior do País. Desde a segunda edição, atua em assentamentos rurais 

selecionadas a partir do Estudo Nacional sobre Educação Rural, realizada pelo 

Instituto Paulo Montenegro – IBOPE e do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), 

que considera riqueza, educação e expectativa de vida, ao nascer. Reunidos, esses 

indicadores mostram uma realidade única: assentamentos sem nenhuma estrutura, 

escolas com deficiências, falta de assistência médica, deficiências urbanísticas, 

enfim, o quadro é de abandono. 

A edição realizada em 2011 envolveu 210 estudantes universitários de 

diversas partes do Brasil. A metodologia envolve capacitação do grupo de alunos 

selecionados, com oficinas sobre cultura, indicadores sociais, educação rural e 

censo agropecuário, palestras sobre as ações do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural (SENAR), a operacionalização do SENAR Rondon e a discussão de 
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estratégias de execução do projeto de acordo com a área de atuação. Essas 

contemplam as ciências agrárias, humanas, saúde e urbanismo e obras.  

Durante duas semanas, os universitários atuaram em 10 cidades localizadas 

na Bahia, Minas Gerais e no Tocantins. O SENAR/Randon passará a contar com a 

participação dos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio, 

juntamente com as seguintes universidades parceiras: Universidade Plínio Leite – 

Niterói (RJ), Universidade Una de Belo Horizonte (MG), - Universidade Castelo 

Branco – Rio de Janeiro (RJ), Unisa – Universidade de Santo Amaro (SP) e Centro 

Universitário UnirG – Gurupi (TO). 

O Programa Mãos que Trabalham foi criado para corrigir as possíveis 

distorções nas relações entre patrão e empregados, no campo. Possui caráter 

educativo/preventivo - especialmente no que tange às determinações legais 

expressas na NR 31 - e se fundamenta na certeza de que o bem estar pleno dos 

trabalhadores favorece a autoestima, a eficiência profissional e promove o progresso 

social e econômico. O Instituto CNA capacitou monitores que atuam em seis 

Estados (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pará e Tocantins), 

visitando cerca de 10.000 propriedades rurais. O instrutor do Instituto CNA analisa 

as condições de trabalho e aponta eventuais correções necessárias, retornando 45 

dias depois para verificar se houve completa adequação às exigências da legislação. 

Os alunos do curso poderão participar desse programa.  

O Programa Empreendedor Rural capacita, em média, mais de 10.000 

produtores rurais por ano na área de empreendedorismo e liderança. 

O Programa, com cinco fases, 15 módulos e 136 horas de duração, transfere 

aos empreendedores rurais conceitos que abrangem a área técnica necessária à 

elaboração do projeto, além de trabalhar o lado pessoal, interpessoal, social e 

humano dos participantes. Autoestima, cidadania, liderança, competências pessoais 

e grupais, habilidades sociais, formas de comercialização, custos de produção, 

planejamento estratégico, noções de legislação trabalhista, ambiental, sucessão 

familiar, fluxos de caixa e outros conceitos são focos selecionados. Todos esses, 

trabalhados juntos, permitem que o produtor e/ou trabalhador possa desenvolver 

atividades inovadoras nas suas propriedades, conhecendo os riscos a que estão 

sujeitos e quais as melhores formas para se obter sucesso e ser uma pessoa melhor. 
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 O público atingido são produtores rurais, de pequeno e médio porte, seus 

familiares e trabalhadores rurais com poder de decisão na empresa. 

 
6.5.Certificação de Qualificação Profissional 
 

Os dois primeiros módulos do curso reúnem conhecimentos da área de 

formação profissional específica, sendo possível, contudo, na concretização da 

flexibilidade curricular projetada, e sem perder a visão do todo, saídas intermediárias, 

conforme Decreto nº 5.154/04 - com a correspondente certificação pelos estudos 

realizados. Estes estudos conferem ao aluno determinadas competências 

necessárias ao desempenho de atividades no setor produtivo. Serão aceitos 

retornos para complementação de estudos para novas qualificações ou a conclusão 

da graduação. 

Os módulos 1 (um) e 2 (dois) terão uma ênfase para o desenvolvimento de 

competências de diagnóstico e intervenção e darão ao aluno uma certificação de 

Qualificação Profissional de Analista em Agronegócio. O módulo 3 (três) terá uma 

ênfase focada no desenvolvimento de competências de gestão e dará ao aluno o 

Diploma de Tecnólogo em Agronegócio. 

Como considerações basilares para a construção dos módulos do curso, 

destacam-se: 

 a interdisciplinaridade; 

 a estruturação de cada conjunto didático-pedagógico em função das 

competências a serem adquiridas; 

 a consideração das necessidades oriundas do mundo do trabalho;· 

 a possibilidade de permanente contextualização, atualização, renovação e 

reestruturação do curso, de acordo com as demandas do mercado; 

 a possibilidade de certificação intermediária, capacitando o aluno a 

desempenhar atividades específicas no mundo do trabalho; 

 a organização com foco no desenvolvimento de competências que resultem: 

na aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias; na gestão de 

processos de produção de bens e serviços; no desenvolvimento de uma 

atitude voltada para a atividade profissional; 
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 a contextualização no próprio processo de aprendizagem, considerando, 

permanentemente, as relações entre o aprendido e o contexto da prática 

profissional. 

 
6.6. Critérios de aproveitamento e procedimentos de avaliação de 
competências profissionais anteriormente desenvolvidas 
 

O aproveitamento de competências, previsto no art. 47, § 2º da LDB, seguirá 

a normatização estabelecida por resolução interna da Faculdade de Tecnologia CNA. 

 
 
6.7. Critérios e procedimentos de avaliação da aprendizagem 

 

Como princípio e pressuposto da avaliação, considera-se que avaliar 

competências é um processo que requer um alto grau de envolvimento de alunos e 

professores. Desta forma, todos os envolvidos precisam ter clareza das 

competências que se espera desenvolver, dos procedimentos e dos critérios de 

avaliação que serão postos a operar em cada etapa do processo educativo. 

As atividades e os instrumentos planejados para os momentos avaliativos 

devem estar descritos e vinculados aos objetivos da unidade curricular. Os Planos 

de Ensino de cada docente devem possibilitar a expressão do pensamento 

interdisciplinar, com especial atenção à contextualização dos conhecimentos e às 

exigências dos mecanismos de avaliação nacional (ENADE, CPC). Ressalta-se que 

esses instrumentos precisam avaliar o desenvolvimento das competências 

esperadas, das habilidades e das atitudes, cumprindo os propósitos de uma 

avaliação numa dimensão holística. 

A avaliação do processo de aprendizagem do aluno dar-se-á por meio de um 

processo sistemático, continuado e cumulativo, considerando aspectos qualitativos e 

quantitativos, que propiciem o acompanhamento do desempenho progressivo do 

aluno em relação às competências e aos saberes que orientam a proposta e o 

desenvolvimento de cada unidade curricular. A avaliação será composta por 

diversificados procedimentos, tais como provas, trabalhos individuais e em grupo, 

participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e debates, estudos de casos, 
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elaboração de produções textuais, exercícios, elaboração e apresentação de 

projetos etc. 

A avaliação somativa do desempenho do aluno será realizada em cada 

unidade curricular durante e ao final do período letivo bimestral e semestral. O 

registro da avaliação será realizado de acordo com o estabelecido no Regimento 

Institucional. 

 

6.8 Unidades Curriculares obrigatórias 
 

 São unidades curriculares obrigatórias aquelas expressas na Matriz 

Curricular. 
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7. Proposta Metodológica do Curso  

 

A proposta pedagógica do curso será realizada de acordo com o estabelecido 

nos parâmetros metodológicos do Projeto Pedagógico Institucional, a saber: 

O princípio básico da aprendizagem é a construção do conhecimento pela 

problematização e proposição de novas indagações. A curiosidade e o interesse do 

aluno servirão para ancorar situações-problema a partir das quais o grupo trabalhará, 

cooperativamente, para investigar, explorar e desvendar novas ideias. Ensejar 

espaços de discussão, estimular questões desafiadoras e impulsionar a atividade 

dos alunos é o papel que cabe aos professores. Em um movimento ascensional, o 

processo de aprendizagem será favorecido quando, partindo de experiências 

concretas a serem problematizadas, ensejar, primeiramente, a realização de um 

diagnóstico; seguem  discussão e reflexão, sustentadas por uma sólida base teórica 

para escolher as mudanças a serem implementadas. Neste momento, bem 

fundamentado pelo diagnóstico e pelas soluções alternativas, o aprendiz exerce a 

capacidade da tomada de decisões para, por um processo de apreensão e 

transposição, agir na vida real com a devida competência.  De modo geral, as 

problematizações serão provocadas pelas situações, do mundo real, analisadas e 

investigadas. 

A prática pedagógica, focada no desenvolvimento de competências, valoriza o 

ato de conhecer e parte da construção social trazida pelo aluno. A aprendizagem é 

realizada individualmente, mas pode ser enriquecida pelo grupo, a partir das 

relações que o sujeito aprendente estabelece entre o conhecimento anterior e as 

novas elaborações. 

A metodologia específica a essa concepção não poderá restringir-se à sala de 

aula, que deverá ampliar-se aos ambientes laboratoriais da instituição e às 

empresas que oferecerem seus espaços para a formação profissional, como ainda a 

valorização das experiências dos alunos, em sua realidade laboral. Haverá contínua 

relação entre as práticas dos alunos e os conhecimentos a serem elaborados, 

exigidos no perfil do novo profissional. Igualmente, a interação e a cooperação entre 

os agentes e protagonistas da prática pedagógica convergem para a realização de 

uma aprendizagem significativa, humanista e solidária. 
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As estratégias de ensino recairão, prioritariamente, em atividades práticas, 

oficinas e seminários. Entre as técnicas mais frequentes destacam-se as dinâmicas 

de grupo, debates, exposições dialogadas, estudo de casos, visitas técnicas, 

projetos de aprendizagem. Todos os procedimentos respeitarão o ritmo de 

aprendizagem do aluno, incentivarão o aprender como processo individual, dialógico 

e autônomo. 

Para desenvolver a formação de atitudes, são previstas metodologias e ações 

que possibilitem a interatividade e a maturidade afetiva. Os estudantes deverão 

aprender a pensar, a fazer perguntas, a acolher novas ideias, a emitir julgamentos 

fundamentados. 

Para atender ao perfil a ser formado, o objetivo geral é aprender a pensar, 

aprender a conviver, a fazer e a ser. 
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8. Sustentabilidade da Proposta 

 
 
8.1. Laboratórios (gerais e específicos) 
 

A Faculdade de Tecnologia CNA disponibiliza para seus alunos laboratórios de 

informática, com softwares específicos para o curso, com computadores e 

impressoras. 

Serão realizados convênios com fazendas da região para uso como 

Laboratório de Agronegócio, onde os estudantes, com orientação e supervisão 

docente, terão atividades práticas de acordo com o previsto neste Projeto 

Pedagógico. 

 
8.2. Infraestrutura física específica 
 

O Curso conta com a infraestrutura física da Faculdade de Tecnologia CNA e 

dos espaços físicos da CNA e do Instituto CNA. O primeiro ano do curso acontecerá 

nos espaços da CNA e do Instituto CNA. Essa decisão tem como objetivo 

oportunizar ao aluno acesso aos recursos de aprendizagem destas instituições que 

têm privilegiado conhecimento do ensino e da realidade rural brasileira, além do 

convívio com estudiosos e profissionais que gravitam em torno desta área do 

conhecimento.  

. 
8.3. Recursos humanos. 
 

O corpo docente do Curso será composto basicamente por professores 

efetivos do ICNA, com titulação de especialista, mestre ou doutor. Preferencialmente, 

serão consideradas qualificação e experiência profissional na área de conhecimento 

da unidade curricular. Caso haja necessidade de contratação de docente para 

alguma unidade curricular, em função de sua especificidade, esta poderá ser 

realizada por meio de contrato temporário, com processo de seleção, considerando 

o currículo lattes do candidato, sua experiência profissional na área desejada. O 

docente do Curso Superior de Tecnologia em Agronegócio deverá apresentar perfil 

profissional com as seguintes características: 

 Qualificação e Competência Profissional na área em que exercerá a docência. 



59 
 

 Competências para o exercício de uma prática pedagógica centrada no 

desenvolvimento de competências. 

 Postura ética e comprometimento com o Projeto Pedagógico do Curso e o 

processo de ensino-aprendizagem do aluno, atuando como facilitador. 

 Competências interpessoais para liderar grupos, estabelecer uma 

comunicação eficaz, refletir de forma crítica sobre sua atuação como docente. 

 Competências técnicas para apropriar-se da pesquisa e da investigação no 

exercício da prática pedagógica, para relacionar a sua unidade curricular com 

outras unidades, com o projeto pedagógico do curso e com o contexto social, 

numa perspectiva multi e interdisciplinar. 

 Capacidade de aprender a aprender e flexibilidade para adaptar-se às novas 

tecnologias de ensino e ao perfil dos alunos. 
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9. Avaliação do Curso 

 

A avaliação do Curso e a avaliação da aprendizagem dos alunos devem estar 

integradas ao Projeto de Autoavaliação Institucional, conforme descrito no PDI. 

 
9.1. Avaliação da implantação da proposta. 

 

A avaliação da proposta deve ocorrer quando da oferta de 50% das unidades 

curriculares e ao término das ofertas, mediante instrumentos específicos e 

envolvendo toda a comunidade acadêmica diretamente envolvida com o curso. 

 
9.2. Gerenciamento da avaliação 
 

A coordenação do curso e o colegiado, conjuntamente, devem debruçar-se 

sobre os resultados da autoavaliação para estabelecer novas metas e ajustes 

curriculares, ou para potencializar resultados eficazes. 

 
9.3. Gerenciamento da avaliação externa 
 

Proativamente, a coordenação, com o corpo docente, estará atenta às 

exigências de uma série histórica dos mecanismos de avaliação externa, para 

orientar a sua adoção nas unidades curriculares. Posteriormente à aferição dos 

resultados (avaliação do curso, ENADE, CPC, etc.), a coordenação do curso deve 

realizar a análise crítica dos resultados obtidos, criando alternativas para debelar as 

fragilidades e buscando investimentos para manter e fortalecer as potencialidades. 
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10 Caracterização das unidades curriculares 

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 

Unidade Curricular: Mercado de Trabalho no Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 30 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Reconhecer e analisar o mundo do trabalho e as perspectivas do mercado de 
trabalho no agronegócio. 

 Delinear projetos de formação e de inserção no mercado de trabalho, articulados 
e coerentes com os projetos de vida dos alunos. 

 Integrar-se ao ensino superior e o estabelecer vínculos entre pares, no curso e 
na instituição de ensino. 

III. EMENTA: 

 Autoconhecimento sobre carreira, áreas de atuação, possibilidades e planeja-
mento do futuro profissional. 

 Mundo do trabalho e o mercado de trabalho para o profissional do Agronegócio. 

 Formação Profissional: formal e informal; inicial e continuada. 

 Competências do profissional do Agronegócio no século XXI: empreendedorismo, 
visão sistêmica, acadêmica e as de expertise (técnicas). 

 Campos de trabalho e espaços socio-ocupacionais. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas; 

 Oficinas; 

 Portfólio; 

 Projetos de Vida. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Projeto de Vida; 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Mapas conceituais; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALASSIANO, Moisés; COSTA, Isabel de Sá Affonso (Org.). Gestão de Carreiras - 
Dilemas e Perspectivas. SP: Atlas, 2006. 
BARDUCHI, Ana Lúcia Jankivic et al. Empregabilidade: competências pessoais e 
profissionais. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 
FRITSCH, Rosangela. Trajetórias profissionais: percursos de formação, de 
trabalho e de profissão. São Leopoldo: Casa Leiria, 2008. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CALEGARI, Maria Da Luz; GEMIGNANI, Orlando H. Temperamento e Carreira. 
São Paulo, Summus, 2006. 
CHIAVENATO, Idalberto. Os Novos Paradigmas - Como as mudanças estão me-
xendo com as empresas. 5 ed. SP: Manole, 2008. 
CHIAVENATO, Idalberto. Carreira - Você e Aquilo Que Faz. Saraiva, 2006. 
DUTRA, J. S. Administração de Carreira. São paulo: Atlas, 2007. 
DUTRA, J. S; FLEURY, Maria Tereza; RUAS, Roberto. Competências: conceitos, 
métodos e experiências. São Paulo: Atlas, 2008. 
FARIAS, Edvaldo De. Planejamento e Gestão Da Carreira Profissional. São Paulo, 
Sprint, 2005. 
HEIJDEN, Kees Van Der. Planejamento Por Cenários. POA: Bookman, 2009. 
HIRSH, Wendy; JACKSON, Charles. Aprenda a Planejar sua Carreira. São Paulo, 
Planeta Do Brasil, 2006. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Plano de Carreira: foco no Indivíduo. SP: 
Atlas, 2009. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Economia Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Estudar os conhecimentos básicos de teoria econômica aplicada a problemas 
enfrentados pela agricultura e pela agroindústria, abordando aspectos dos 
modelos de desenvolvimento econômico e políticas econômicas.  

 Elaborar o conhecimento de economia rural que possibilite interpretar as polí-
ticas inerentes ao agronegócio do país, a compreender as relações entre ofer-
ta e demanda e as estruturas de mercados. 

III. EMENTA: 

 Conceitos e problemas econômicos aplicados ao agronegócio. 

 Importância da Agricultura para o Desenvolvimento Econômico. - Desenvolvi-
mento Econômico e o Papel da Agricultura. 

 Tópicos de Microeconomia: Princípios de microeconomia; A Demanda do 
Consumidor; A Curva de Oferta; Equilíbrio de Mercado; Teoria da Produção. 

 Tópicos de Macroeconomia: Noções de Medidas de Atividade Econômica e 
os Instrumentos de Política Econômica; Inflação: Causas e Consequências;  
Comércio Internacional: Padrões de Trocas, Taxa de Câmbio e Balanço de 
Pagamentos. 

 Definição e Funcionamento dos Mercados Agropecuários.  

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas; 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 
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 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
ARBAGE, Alessandro Porporatti. Fundamentos de Economia Rural. Argos, 2006. 
MENDES, Judas Tadeu Grassi; PADILHA JR., João. Agronegócio - Uma 
Abordagem Econômica. Prentice Hall Brasil, 2007. 
MANKIW, NG. Introdução à Economia. Rio de Janeiro. Campus, 2005. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALBUQUERQUE, M.C. e NICOL, R. Economia Agrícola, Setor Primário e a Evo-
lução da Economia Brasileira. São Paulo: Ed. MacGraw-Hill, 1987. 
BACHA, C.J.C. Economia e Política Agrícola. São Paulo, Atlas, 2004.  
CAVINA, R. Introdução à economia rural brasileira. São Paulo: Ed. Atlas, 1979. 
GREMAUD, Amaury P; AZEVEDO, P Furquim; DIAZ, Maria D Montoya. Introdução 
à Economia. Atlas, 2007. 
MOREIRA, Jose Octavio Campos; TIMACO, Fauzi. Economia - Notas Introdutórias. 
Atlas, 2009. 
STIGLITZ, J.E; WALSH, C.E. Introdução à Microeconomia. Rio de Janeiro: 
Campus, 2003. 
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; GARCIA, Manuel. Fundamentos de 
Economia. Saraiva, 2008.  
VASCONCELLOS, M. A. S. Economia micro e macro. São Paulo. Ed. Atlas, 2001. 
ZYLBERSZTAJN, D. Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São 
Paulo: Pioneira, 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Introdução à Gestão no Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Examinar os conceitos básicos sobre o agronegócio e sobre o enfoque sistê-
mico dos negócios agro-industriais, incorporando uma visão mais abrangente 
para as atividades de produção e utilização de produtos e matérias primas de 
origem agropecuária. 

 Compreender o ambiente das organizações rurais e agroindustriais e os vá-
rios processos de produção, de forma a subsidiar a elaboração de uma visão 
sistêmica, na gestão da empresa. 

 Desenvolver uma visão analítica sobre a Administração Rural e Agroindustrial, 
contextualizada com a realidade brasileira, com ênfase na região Centro-
Oeste. 

 Elaborar conceitos sobre contextualização histórica e estrutura e funciona-
mento dos diversos tipos de associações e cooperativas no Brasil. 

III. EMENTA: 

 Administração Rural e Agroindustrial: suas técnicas, seus instrumentos, suas 
funções, as medidas de resultados e os índices técnico-econômicos, na to-
mada de decisão e gerenciamento da empresa rural e agroindustrial.  

 Os processos atuais que caracterizam o agronegócio e suas redes de merca-
dos.  

 Teoria dos sistemas. 

  Conceito de agronegócio.  

 Elementos do agronegócio.  

 Complexo Agroindustrial. Sistema agroindustrial.  

 Cadeias produtivas.  

 Clusters. 

  Arranjos produtivos.  

 Formação e funcionamento das estruturas das associações e cooperativas 
que compõem o agronegócio brasileiro. 

 Papel socioeconômico das associações e cooperativas para o agronegócio 
brasileiro, bem como sua histórica. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 
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 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de Agronegócios. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. 
BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão do Agronegócio. São Carlos: Ed. EdUFSCar, 
2005. 
CHIAVENATO, I. Iniciação à Administração Geral. São Paulo: Manole, 2009. 
 
VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
ANTUNES, L.M., REIS, L.R. Gerência agropecuária: análise de resultados - 
Guaíba: Agropecuária, 1998. 
ANTUNES, Luciano, Gerencia Agropecuária: Análise e Resultado. Editora 
Agropecuária. 2ª ed, 228p. 
ARAÚJO, Ney Bittencourt de; WEDEKIN, Ivan; PINAZZA, Luiz Antonio. Complexo 
agroindustrial – o “agribusiness brasileiro. São Paulo: Agroceres, 1990. 
BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão Agroindustrial - Vol. I e II. São Paulo: Ed. Atlas, 
2007. 
BONACCINI, Luciano Alfredo. Nova empresa rural: como implantar um sistema e 
eficiente de gestão. Cuiabá: SEBRAE, 2000. 
CALDAS, R. de A. et alii (edits.) Agronegócio brasileiro: ciência, tecnologia e 
competitividade. Brasília: CNPq, 1998. 
CALLADO,  Antônio André Cunha (Org.) Agronegócio. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. 
ENGEL. A. ANTUNES, L. M. Manual de administração rural: custos de produção. 2. 
ed. revisada e ampliada – Guaíba: Agropecuária, 1996. 
ROSSETTO, Carlos Ricardo & MONTOYA, Marco Antônio (Org.). Abertura econô-
mica e competitividade no agronegócio brasileiro. Passo Fundo: Ed. UPF, 2002. 
SILVA, Roni Antonio Garcia da. Administração rural: teoria e prática. Guarapuava: 
UNICENTRO, 2003. 
SOUZA e FERREIRA. Introdução à administração uma iniciação ao mundo das 
organizações. Pontal, 2006. 
SOUZA, R. et. al. Administração da fazenda. 5. ed. São Paulo: Globo, 1995. 
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ZYLBERSZTAJN, D. e NEVES, M. FAVA (Orgs.) Economia e Gestão dos Negócios 
Agroalimentares. São Paulo: Ed. Pioneira, 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Agronegócio, Sociedade e Ética 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Refletir criticamente sobre: as relações entre ética, sociedade e desenvolvi-
mento de um país. 

 Compreender a historicidade da ética e da moral e sua validade para posicio-
nar-se diante dos problemas atuais e, singularmente, diante dos desafios e-
conômicos. 

 Perceber a importância e a necessidade da ética no exercício da profissão 
como forma de comprometimento com a construção do Bem Comum. 

 Perceber os valores fundamentais indispensáveis, com consciência ética 
comprometida com o homem e a sociedade. 

 Compreender a particularidade e a singularidade dos contextos culturais, e-
conômicos, políticos, educacionais e sociais e comprometer-se com a ética da 
alteridade e com políticas e práticas de inclusão dos afrodescendentes e indí-
genas. 

 Perceber a importância de políticas afirmativas com relação aos afrodescen-
dentes e indígenas no Brasil, particularmente no que se refere à educação 
das relações étnico-raciais (leis 10639/2003 e 11645/2008) e suas implica-
ções éticas. 

III. EMENTA: 

 Teorias e modelos de desenvolvimento. 

 Principais sistemas de produção agropecuários e agroindustriais. 

 O direito à propriedade.  

 O uso sustentável dos recursos naturais.  

 Ética, moral e outras formas de comportamento humano.  

 Sociedade do trabalho, sua complexidade e os desafios atuais em relação à 
Ética do Trabalho. 

 Teorias éticas como formas de legitimação da obrigatoriedade moral. 

 Éticas teleológicas (ética da responsabilidade) e deontológicas (ética da con-
vicção). 

 Implicações e aplicações da ética, às formas de gestão e ao mundo dos ne-
gócios. 

 A ética da alteridade, a dignidade humana e as questões étnico-raciais na 
formação da consciência moral e no reconhecimento das particularidades e-
conômicas. 

 Responsabilidade ética dos cidadãos no Brasil face à urgência das políticas 
afirmativas com relação aos afrodescendentes e indígenas expressas nas leis 
10639/2003 (afrodescendentes) e 11645/2008 (afrodescendentes e indíge-
nas). 

 Ética como prática afirmativa e comprometedora no mundo dos negócios. 
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IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORTINA, Adela. Construir confiança: ética da empresa na sociedade da informa-
ção e das comunicações. São Paulo: Loyola, 2008. 
DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 
VAZ, H. C. de Lima. Escritos de filosofia IV. São Paulo: Loyola, 2008. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALONSO, F.R; LÓPEZ, F.G; CASTRUCCI, P.de L; LOPEZ, Francisco Granizo. Cur-
so de ética em administração. São Paulo: Atlas, 2010. 
ARRUDA, M. C. Fundamentos da Ética empresarial e econômica. 3ª edição. São 
Paulo: Ed. Atlas. 2005. 
ASHLEY, Patrícia (Org.). Ética e responsabilidade social nos negócios. São Pau-
lo: Saraiva, 2005. 
CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. 
São Paulo: Cultrix, 1997. 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2005. 
CORTINA, Adela. Aliança e Contrato – Política, Ética e Religião. São Paulo: Loyola, 
2008. 
CORTINA, Adela; MARTINEZ, Emilio. Ética. São Paulo: Loyola, 2005. 
FILHO, Francisco C. & SHIKIDA, Pery F. A. et al. Agronegócio e desenvolvimento 
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regional. Cascavel: Edunioeste, 1999. 
HASENBALG, Carlos A. Discriminação e desigualdades raciais no Brasil. Rio de 
Janeiro: Graal, 2005. 
KÜNG, Hans. Uma ética global para a política e a economia mundiais. Petrópolis: 
Vozes, 1999. 
LESINGER, Klaus M. Ética Empresarial; responsabilidade global e gerencia-
mento moderno. Petrópolis, RJ: Vozes, 2001. 
LIPOVETSKY, Gilles. Metamorfoses da cultura liberal: ética, mídia e empresa. 
São Paulo: 2004. 
LOPES DE SÁ, Antônio. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2005. 
RACHELS, James. Os elementos da filosofia da moral. Barueri: Manole, 2006. 
SROUR, R. H. Ética empresarial: a gestão da reputação. Ed. Campus. Rio de 
Janeiro. 2003. 
VAZQUEZ, Adolfo S; Ética. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 
ZYLBERSZTAJN, Decio; FAVA NEVES, Marcos (org.). Economia e Gestão dos 
Negócios Agrolimentares,São Paulo, 1ª Edição. Pioneira, 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Fundamentos da Extensão Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Estudar os fundamentos e a metodologia da extensão rural. 

 Criticar os conceitos estudados segundo parâmetros previamente estabeleci-
dos. 

III. EMENTA: 

 Fundamentos da Extensão Rural: conceitos, princípios e objetos.  

 Comunicação e Mudança Social.  

 Organizações privadas, estatais e cooperativas em extensão rural e desen-
volvimento de comunidades.  

 Metodologia de extensão rural: individuais, grupais e massais.  

 Revisão crítica da extensão rural.  

 Diagnóstico participativo dos problemas do meio rural.  

 Geração, adoção e difusão de inovações: processos e condicionantes. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 
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V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BROSE, Markus (Org.) Participação na Extensão Rural: experiências inovadoras 
de desenvolvimento local. Porto Alegre: Tomo Editorial, 2004. 
SANTANDER, F. O Extensionista. São Paulo: Hucitec, 1987. 
SILVA, G. L. S. P. Produtividade agrícola, pesquisa e extensão rural. São Paulo: 
IPE/USP, 1984. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA, J. A. Pesquisa em extensão rural: um manual de metodologia. Brasília: 
MEC/ABEAS, 1989. 
BRAGA, G.M. Metodologias de Extensão Rural. Viçosa: UFV, 1986. 
FONSECA, M. T L. Da. A extensão rural no Brasil, um projeto educativo para o 
capital. São Paulo: Loyola, 1985. 
OLINGER, G. Ascensão e decadência da extensão rural no Brasil. Florianópolis: 
EPAGRI, 1996. 
OLINGER, G. Como melhorar a eficácia da extensão rural no Brasil e na 
América Latina. Brasília: EMBRATER, 1984. 
SZMRECSANYI, T. Pequena história da agricultura no Brasil. São Paulo: 
Contexto, 1990. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Oficina de Comunicação Interpessoal 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 30 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Compreender a relação dos conceitos de comunicação e das relações interpes-
soais e sua aplicação às práticas comunicacionais nas organizacionais. 

 Identificar e caracterizar os elementos intervenientes no processo de comunica-
ção e os diferentes perfis comunicacionais. 

III. EMENTA: 

 Conhecimentos na discussão de problemas de comunicação e de relações inter-
pessoais. 

 Princípios e processamento da comunicação interpessoal: persuasão, motivação, 
atitudes, necessidades e desejos. 

 Papel, perfil e competências da apresentação pessoal; comunicação corporal e 
comunicação verbal; aspectos de motivação e auto-estima; habilidades de apre-
sentação.  

 Comunicação verbal e não verbal. 

 Principais barreiras à comunicação.  

 Autoconhecimento, feedback e  abertura interpessoal. 

 Aprendizagem e mudança nos padrões de comunicação em relação interpesso-
al.  

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 
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 Produções orais; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GEISLER, Jorge. Falando e encantando seu público. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 
2002. 
GOLEMAN, Daniel; BOYATZIS, Richard e MCKEE, Annie. O poder da inteligência 
emocional. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  
SCHULER, Maria. Comunicação estratégica. São Paulo: Atlas, 2004. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 
GRAMIGNA, Maria Rita. Jogos de empresa e técnicas vivenciais. São Paulo: 
Makron Books, 1995. 
MORIN, Edgar. Educação e complexidade. São Paulo: Cortez, 2004.  
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: leituras e exercícios de 
treinamento em grupo. 5. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1996. 
WEIL, Pierre, TOMPAKOW, Roland. O corpo fala: a linguagem silenciosa da 
comunicação não verbal. 60. ed. Petrópolis: Vozes, 1996.  
OLIVEIRA, Ivone de Lourdes; PAULA, Maria Aparecida de. O que é comunicação 
estratégica das organizações? São Paulo: Paulus, 2007. 
NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada. Rio de Janeiro: 
Mauad, 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Introdução às Cadeias Produtivas do Agronegócio  
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

Adquirir uma visão do conjunto de atividades que concorrem para a produção de 
produtos agroindustriais, desde a produção de insumos até a chegada do produto 
final ao consumidor. 

III. EMENTA: 

 Sistemas Agroindustriais: metodologia de análise, coordenação e gerencia-
mento, sistemática para coleta de dados e análise de mercados.  

  Análise das Cadeias Produtivas no Brasil. 

 Competitividade e Globalização. 

 Qualidade e Segurança de Alimentos. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. São Paulo: Ed. Atlas, 2001. 
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. Economia e Gestão dos Negócios 
Agroalimentares. São Paulo: Ed. Pioneira, 2000. 
ZUIN, Luiz Fernando Soarez; QUEIROZ, Timoteo Ramos. Agronegócios: gestão e 
inovação. São Paulo: Saraiva, 2006. 464p.  

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAÚJO, M.J. Fundamentos de Agronegócios. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. 
CASTELLS, M. A Sociedade em Rede. São Paulo: Ed. Paz e Terra, 2001. 
KUPFER, D. e HASECLEVER, L. Economia Industrial. São Paulo: Ed. Campus, 
2002. 
PINAZZA, Luiz Antônio et al. Reestruturação no Agribusiness Brasileiro: 
agronegócios no terceiro milênio - Rio de Janeiro: Associações Brasileiras de 
Agribusiness, 1999.  
SBRAGIA, R., STAL, E. CAMPANÁRIO, M.A., ANDREASSI, T. Inovação - Como 
vencer esse desafio empresarial. São Paulo: Ed. Clio, 2005. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Gestão do Conhecimento e Sistemas de Informação 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Desenvolver a capacidade de agir com protagonismo nos processos de mu-
dança organizacional, na gestão do conhecimento. 

 Compreender a gestão dos recursos informacionais na organização, conside-
rando as necessidades e prioridades da estratégia organizacional. 

 Interpretar os conceitos sobre sistemas de informações, bem como a nomen-
clatura referente à informação e tecnologia de informação. 

 Compreender e usar os recursos da tecnologia da informação  como auxilia-
res na gestão do agronegócio. 

III. EMENTA: 

 Processos de mudança e inovação organizacional, para diagnóstico e inter-
venção. 

 Gestão da mudança e Aprendizagem organizacional. 

 Perspectiva Multinível da aprendizagem organizacional, abordando as dimen-
sões individuais e coletivas. 

 Conceitos básicos na gestão da tecnologia da informação - TI. 

 Visão Sistêmica da Organização e de Gestão de Processos Empresariais com 
o uso de Tecnologia da Informação – TI. 

 Identificação das Tipologias de Sistemas de Informação e de suas possibili-
dades: Sistemas Transacionais, Gerenciais e Especialistas, BD (Banco de 
dados) / SGBD (Sistemas Gerenciadores de Banco de dados), BI (Business 
Intelligence); ERP (Enterprise Resource Planning); Workflow; EDI (Eletronic 
Data Interchange). 

 Visão do uso da Tecnologia de Informação (TI) na melhoria dos processos e 
na Gestão estratégica das organizações do Agronegócio. 

 Visão das possibilidades das Empresas no uso de E-business/E-commerce. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
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A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Aurélio; SELEME, Acyr; RODRIGUES, Luis H.; Douto, Rodrigo. Pensa-
mento Sistêmico caderno de campo. Porto Alegre, Bookman, 2006. 
O´BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 
internet. Tradução de Cid Knipel Moreira. 3ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
TURBAN, Efrain; RAINER, Jr.; POTTER, Richard E. Introdução a sistemas de in-
formação: uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARGYRIS, Chris. Enfrentando defesas empresariais: facilitando o aprendizado 
organizacional. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
COLANGELO FILHO, L. Implantação de sistemas ERP: um enfoque de longo pra-
zo. São Paulo: Atlas, 2001. 
DAVENPORT, Thomas H.; PRUSAK, Laurence. Conhecimento Empresarial. 2.ed. 
Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
EASTERBY-SMITH, Mark; BURGOYNE, John; ARAUJO, Luis. Aprendizagem or-
ganizacional e organização de aprendizagem. São Paulo: Atlas, 2001. 
FLEURY, Maria Teresa; OLIVEIRA JR., Moacir. Gestão estratégica do conheci-
mento: integrando aprendizagem, conhecimento e competências. São Paulo, Atlas, 
2001. 
HAMEL, Gary; PRAHALAD, C.K. Competindo pelo futuro. Rio de Janeiro, Campus, 
1995. 
RUAS, Roberto; ANTONELLO, Claudia; BOFF, Luiz Henrique. Os novos horizon-
tes da gestão: aprendizagem organizacional e competências. Porto Alegre: Book-
man, 2005. 
KALAKOTA, Ravi; ROBINSON, Marcia. E-Business: Estratégias Para Alcançar o 
Sucesso no Mundo Digital. 1.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. 
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. Sistemas de informação gerenciais. 7. 
ed. São Paulo: Pearson Education, 2007. 
NONAKA, Ikujiro; KROGH, George Von; ICHIJO, Kazuo. Facilitando a Criação do 
Conhecimento: reinventando a empresa com o poder da inovação. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2001. 



79 
 

SOUZA, Cesar Alexandre; SACCOL, Amarolinda Zanela (organizadores). Sistemas 
ERP (Enterprise Resource Planning) no Brasil: teoria e casos. São Paulo: Atlas, 
2009. 
STARKEY, Ken. Como as organizações aprendem. São Paulo: Futura, 1997. 
STAIR, Ralph M. Princípios de sistemas de informação. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Thompson-Pioneira, 2005. 
TURBAN, Efraim; KING, David. Comércio Eletrônico- e-business. 1. ed. Rio de 
Janeiro: Prentice-Hall, 2004. 
TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; ARONSON, Jay E. KING, David. Business 
Intelligence: um enfoque gerencial para a inteligência do negócio. 1.ed. Porto Ale-
gre: Bookman, 2009. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Políticas Públicas Setoriais 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Abordar, discutir e compreender as Políticas Públicas direcionadas para o a-
gronegócio, o processo de geração de políticas agrícolas no Brasil, a inter-
venção do estado e a ação de setores privados na economia, os fundamentos 
das políticas agrícolas, os aspectos relacionados com importação e exporta-
ção e os instrumentos de políticas agrícolas utilizados no dinâmico ambiente 
de agronegócio. 

 Compreender e refletir sobre as políticas públicas inerentes ao agronegócio, 
no âmbito nacional e internacional. 

III. EMENTA: 

 Políticas Públicas e Regulação de Mercados.  

 Regulação Econômica.  

 Regulação Social.  

 Qualidade e Segurança do Produto.  

 Agências Reguladoras e Governança. 

 Defesa da Concorrência.  

 Atos de Concentração.  

 O sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência.  

 Política Industrial.  

 Política Ambiental. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem, será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas. 

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
AGUIAR, D. R. D. & CAVALCANTI, J. E. A. Política Agrícola e Desenvolvimento 
Rural. São Paulo: Atlas, 1999. 287p. 
ALMEIDA, J. e NAVARRO, Z. Reconstruindo a agricultura: idéias na perspectiva 
do desenvolvimento rural sustentável. UFRS, 1998, 323 p. 
BACHA, C.J.C., Economia e Política Agrícola no Brasil. Ed.Atlas. São Paulo. 
2004. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Eliseu. Transformações da Agricultura Brasileira. Brasília: CODEVASF, 
1989. 
BATALHA, M. (coordenação) Gestão Agroindustrial. São Paulo. Atlas. 2007. 
COSTA, F. A; GOMES, M. F. M. Equilíbrio Econômico & Agronegócio. JARD 
Produções Gráficas, 1999. 
DELGADO, G.C., GASQUES,J.G.& VERDE,C.V.M.  Uma agricultura sustentável: 
para a segurança alimentar mundial. Brasília: EMBRAPA, 1998. Agricultura, Política 
Públicas. Brasília. IPEA. 1990. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Gestão de Processos 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Mapear processos através de diferentes ferramentas analíticas e de sistemas 
de Informação. 

 Analisar criticamente os processos de forma a identificar as causas dos pro-
blemas e dos efeitos indesejados e propor alternativas de solução. 

 Medir e analisar resultados, para a melhoria contínua. 

III. EMENTA: 

 Visão sistêmica da organização e os processos. 

 Conceitos de processos.  

 Relações entre estrutura e processos.  

 Estruturas orientadas para processos. 

 Metodologia da Gestão por Processos: Mapeamento, Análise, Implementação, 
Manutenção. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 
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V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HALL, Richard H. Organizações: estruturas, processos e resultados. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2004. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Administração de processos. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
OLIVEIRA, Saulo Barbará de. Gestão por processos: fundamentos, técnicas e mo-
delos de implementação. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2006. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRUZ, T. Sistemas, organização e métodos. Estudo integrado das novas tecnolo-
gias de informação. São Paulo: Atlas, 1997. 230p. 
CURY, A. Organização e métodos: uma visão holística. Perspectiva comportamen-
tal &amp; abordagem contingencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
DAVENPORT, T. Reengenharia de processos. Rio de Janeiro: Campus, 1994. 
FALCONI, V. Qualidade total: padronização de empresas. Belo Horizonte: QFCO, 
1991. 
FALCONI, V. TQC - Controle da qualidade total (no estilo japonês). Belo Horizonte: 
QFCO, 1992.  
HARRINGTON, J. Aperfeiçoando processos empresariais. São Paulo: Makron 
Books, 1993. 
OLIVEIRA, D. Sistemas, organizações e métodos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 1997. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Pesquisa Quantitativa e Qualitativa no Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Desenvolver a produção de trabalhos acadêmicos e científicos. 

 Exercitar a investigação da realidade de acordo com as exigências da ciência 
e com metodologias de pesquisa qualitativa e quantitativa. 

III. EMENTA: 

 Ciência e conhecimento científico. 

 Metodologia de Pesquisa: definição de tema, problema, objetivos e justificati-
va. 

 Fundamentação teórica do projeto de pesquisa. 

 Normas ABNT. 

 Estratégias de pesquisa em Administração: Qualitativas e Quantitativas. 

 Conceitos estatísticos.  

 Análise exploratória de dados: amostragem, coleta de dados, codificação, ta-
bulação, processamento eletrônico, representação tabular, representação grá-
fica, resumo de dados (medidas de tendência central e de dispersão), análise 
e interpretação. 

 Dimensionamento da amostra, correlação e regressão simples. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Projeto de Pesquisa. 
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 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5ª. Ed. São Paulo: Atlas, 2007, 
208 p. 
YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3ª ed. Porto Alegre: Book-
man, 2005. 
STEVERSON, William J. Estatística aplicada à administração. São Paulo: Harbra, 
2001. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Normas para elaboração de 
trabalhos acadêmicos NBR 6023, 6024, 6027, 6028, 10520, 14724. 
DOWNING, Douglas e CLARK, Jeffey. Estatística Aplicada. São Paulo: Atlas, 
1998GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4ª. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
HAIR JR., Joseph et al. Fundamentos de métodos de pesquisa em administra-
ção. 1ª. Ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
205p.LAKATOS, EVA Maria. Fundamentos de Metodologia Científica. 5ª Edição. 
São Paulo: Atlas, 2003. 
MALHOTRA, Naresh. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 3ª. Ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2001. 
MEDEIROS, Karl Marx. Metodologia científica. Nas pegadas da Ciência. Distrito 
Federal - Brasília: Ed. Independente, 1998. 
ROESCH, Silvia. Projetos de estágios e de pesquisa em Administração: guia 
para pesquisas, projetos, estágios e trabalho de conclusão de curso . 3ª. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2006, 286p SPIEGEL, M. R. Estatística. São Paulo: Mc Graw - Hill, 
1983. 
THIOLLENT, Michel. Pesquisa-Ação nas organizações. 1ª. Ed. São Paulo: Atlas, 
1997. 
TOLEDO, Geraldo Luciano, OVALLE, I.I. Estatística Básica. São Paulo: Atlas, 1995. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Projeto Integrador I: Diagnóstico de Empreendimento de 
Cadeia Produtiva Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 120 horas 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Integrar e articular os conhecimentos apreendidos, as habilidades desenvolvidas 
e as atitudes adquiridas no desdobramento do Módulo 1. 

 Desenvolver um diagnóstico de empreendimento de cadeia produtiva rural pro-
movendo articulação entre teoria e prática profissional e a interdisciplinaridade 
entre as unidades curriculares que compõem o Módulo 1. 

III. EMENTA: 

 Efeitos das variáveis socioeconômicas sobre a dinâmica do empreendimento. 

 Diagnostico Organizacional: situações-problema em organizações, pontos fortes 
e fracos, análise organizacional.  

 Métodos de coleta e análise de dados, métodos qualitativos e quantitativos. 

 Exercícios práticos, por meio de visitas técnicas, que promovam a aplicação dos 
conceitos e estruturas das cadeias produtivas agropecuárias, destacando os a-
gentes que compõem o ambiente interno e externo do agronegócio. 

 Análise da demanda e oferta de produtos e serviços. 

 Avaliação das influências de outras cadeias produtivas que afetam a cadeia es-
tudada. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Laboratório em Agronegócios. 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Seminários 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

 Diagnóstico de Empreendimento de Cadeia Produtiva Rural. 

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
BATALHA, M.º (coord) Gestão Agroindustrial. São Paulo. Atlas. 2007. 
FERREIRA, Aristides Isidoro; MARTINEZ, Luis Fructuoso. Manual de Diagnostico e 
Mudança organizacional. Portugal: RH Editora, 2008. 
RUSSO, Giuseppe Maria. Diagnostico da Cultura Organizacional. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2010. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de Agronegócios.- São Paulo: Atlas, 2003. 
ANGROSINO, M. Etnografia e observação participante. Porto Alegre: Artmed, 
2009. 
BAUER, M.; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 
Petrópolis: Vozes, 2002. 
BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; SILVA, Anielson Bardosa (Org.). Pesquisa 
qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e métodos. São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
BANKS, M. Dados visuais para pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
DENZIN, N.; LINCOLN, Y. Pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
FLICK, U. Uma introdução à pesquisa qualitativa. Porto Alegre: Bookman, 
2004.PINAZZA, Luiz Antônio et al. Reestruturação no Agribusiness Brasileiro: 
agronegócios no terceiro milênio - Rio de Janeiro: Associações Brasileiras de Agri-
business, 1999.  
GIBBS, G. Análise de dados qualitativos. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
GODOI, Christiane K.; GODOI, C. K.; BANDEIRA-DE-MELLO, R.; SILVA, A. B. (Org.). 
Pesquisa qualitativa em estudos organizacionais: paradigmas, estratégias e 
métodos. São Paulo: Saraiva, 2006. 
MENDES,J.T.G. Economia agrícola: princípios básico e aplicações. Curitiba. 
Scientia e Labor. 1989. 
VILELA, D. Bressan, CUNHA, M. A.S. Cadeias de lácteos no Brasil: restrições ao 
seu desenvolvimento. Brasília: MCT/CNPq. Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 
2005. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 

Unidade Curricular: Cadeias Produtivas do Agronegócio I- Propriedade Agrícola 
e Produção 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Identificar infraestrutura física e de máquinas/equipamentos necessários para 
operacionalização de uma unidade de produção animal e vegetal. 

 Compreender a importância do planejamento racional da infraestrutura física 
da unidade de produção como instrumento de produtividade e redução de 
custos. 

 Desenvolver visão sistêmica de toda a infraestrutura física, máquinas e equi-
pamentos necessários para funcionamento de uma unidade de produção de 
animal e vegetal. 

III. EMENTA: 

 Funções e objetivos dos sistemas de produção e a infra-estrutura física, má-
quinas e equipamentos necessários para implementá-los.  

 Componentes físicos e não-físicos dos sistemas produtivos.  

 Fluxos e operações de produção.  

 Problemas básicos dos sistemas operacionais: capacidade, carga, programa-
ção de atividades, estocabilidade, localização, layout, processo e produto.  

 Tendências modernas nos principais sistemas produtivos do agronegócio. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA:  
 
 MELONI, Reginaldo Alberto. Ciência e Produção Agrícola. São Paulo: Humanitas 
FFLCH/USP, 2004. 
MIALHE, L.G. . Máquinas Agrícolas. 1a. Ed. São Paulo: Editora Manole Ltda, 1987. 
Planejamento de propriedade agrícola. Modelos de decisão. EMBRAPA. Brasília, 
299p. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 CONTINI, E. et al. Manual de Mecanização Agrícola. São Paulo: Ed. Ceres, 1974.  
GADANHA JR., C.D. et al. Máquinas e implementos agrícolas do Brasil. São 
Paulo, NSIMA/CIENTEC, 1991.  
HIRSCHFELD, H. Planejamento com PERT-CPM e análise de desempenho. São 
Paulo, Atlas. 397p. 
RÍPOLI, T.C.C. (Coordenador). Coletânea de artigos sobre mecanização e má-
quinas agrícolas. Vol. I, II, III, IV. ESALQ-DER. Piracicaba, 1986-1988.  
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Logística e Suprimentos 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Compreender as infra-estruturas e logística aplicada para o desenvolvimento 
do agronegócio. 

 Conhecer, saber escolher e avaliar as infra-estruturas de transportes, arma-
zenamentos e logísticas adequados à cadeia produtiva. 

III. EMENTA: 

 Estudo e avaliação das condições infra-estruturais que atuam na sustentação 
e dinamização do agronegócio.  

 Logística de transportes: rodoviário, ferroviário, hidroviário, portuário, aeroviá-
rio e seus custos.  

 Sistemas de Armazenagem.  

 Sistema Energético.  

 Sistema de Telecomunicações.  

 Estrutura de Canais de Distribuição.  

 Usinas de processamento e/ou Beneficiamento. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  
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Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BALLOU, R. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 
Ed.Bookman. Porto Alegre, 2006. 
CAIXETA FILHO, José.; GAMEIRO, Augusto Subir. Transporte e Logística em 
Sistemas Agroindustriais. São Paulo: Atlas, 2001.  
LUDOVICO, Nelson. Logística internacional: um enfoque em comércio exterior. 
São Paulo: Saraiva, 2007. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTAGLIA. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento. São 
Paulo: Saraiva. 2009. 
BOWERSOX, D; COOPER, M. B; CLOSS, D J. Gestão Logística de Cadeias de 
Suprimentos. Rio de Janeiro: Bookman, 2006. 
Competitividade no  Agribusuness: A Questão Do Transporte Em Um Contexto Lo-
gístico. Pesquisa. Junho 1998. 269p.  Anuários Estatísticos. 
LOPEZ, José Manuel Cortiñas. Distribuição física e transporte internacional. In-
coterms 81p, 1999. 
NOVAES, A. G. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. Rio de 
Janeiro: Ed. Campus, 2001. 
NOVAES, Antônio G. Logística e o Gerenciamento da Cadeia de Distribuição. 
Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
SANTOS, Benedito Rosa do Espírito. Os Caminhos da Agricultura Brasileira. 
329P. Ed. EVOLUIR, 2001. 
CAIXETA FILHO, José Vicente e GAMEIRO, Augusto Hauber (Organizadores). Sis-
tema de Gerenciamento de Transportes. Modelagem Matemática. São Paulo: 
Atlas, 2001.  
CAIXETA FILHO, José Vicente e GAMEIRO, Augusto Hauber (Organizadores). 
Transporte e Logística em Sistemas Agroindustriais.São Paulo: Atlas, 2001.  
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Oficina de Gestão de Projetos 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 30 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Elaborar projetos para o empreendimento agrícola e ter conhecimento dos 
mecanismos técnicos para sua implantação, gestão e avaliação. 

 Gerenciar equipes e recursos de forma adequada, controlando prazos e cus-
tos dos projetos. 

 Identificar e administrar os riscos que podem impedir o sucesso de um projeto. 

III. EMENTA:  

 Ambiente do Projeto e sua Gestão. 

 Visão integrada da gestão de projetos. 

 Papel e habilidades do gerente de projetos. 

 Metodologia de elaboração e análise do projeto. 

 Métodos e Técnicas de Gestão de Projetos. 

 Ferramentas de Gerenciamento de Projetos: MS Project, WBS Chart e Pert 
Expert. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Projeto; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  
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Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MENEZES, Luis Cesar de Moura. Gestão de Projetos. 3ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 
2009. 
NORONHA, J.F. Projetos agropecuários: administração financeira, orçamento e 
viabilidade econômica. São Paulo: Atlas, 1997. 
KERZNER, Harold. Gestão de projetos, as melhores práticas. 2.ed. São Paulo: 
Bookman, 2005. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANSOFF, I.; McDONNEL, E.J. Implantando e administrando estratégia. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 1993. 592p. 
COHEN, D. J. Como transformar projetos em negócios de sucesso. MBA Execu-
tivo, 2002. 
FLORES, Aecio Witchs. Projetos e Orçamentação Agropecuária. Agropecuária, 
2001. 
GERRSDORFFF, R. C. J. Von. Identificação e Elaboração de Projetos. São Paulo: 
FGV – EBAP. 
HELDMAN, KIM . Gerencia de projetos. 3.ed.Campus, 2006. 
MELNICK, J. Manual de projetos de desenvolvimento econômico. Rio de janeiro: 
Entrelivros Cultural, 1978. 
MEREDITH, JACK R. Administração de projetos uma abordagem gerencial. 4.ed. 
Rio de Janeiro: Ltc, 2003. 
POMERANS, L. Elaboração e Análise de Projetos. São Paulo: Editora Hucitec. 
ROLDÃO, V. S. Gestão de projetos. Florianópolis: EdUFSCar. 2004. 
SOUZA, Acilon Batista. Projetos de investimentos de capital: elaboração, análise 
e tomada de decisão. São Paulo: Atlas, 2003. 
SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de 
Empreendimentos Agroindustriais: Produtos de Origem Vegetal Vol 2. Agrolivros 
UFV, 2003. 
VALERIANO, D. Gerenciamento estratégico e administração por projetos. São 
Paulo: Pearson, 2001. 
VERZUH, E. Gestão de projetos. Curitiba: Campus, 2002. 



94 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Oficina de Negociação 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 30 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Reconhecer e identificar as situações de negociação no ambiente de trabalho e 
organizacional (contexto interno e contexto externo), compreendendo as variá-
veis envolvidas. 

 Reconhecer e identificar modelos de negociação, interpretando-os e adaptando-
os a diferentes situações, demonstrando proficiência no processo de negociação 
e suas etapas, sendo capaz de interpretá-lo e adaptá-lo a diferentes situações e 
objetivos, implementando-os na tomada de decisão corporativa. 

III. EMENTA: 

 Negociação em nível estratégico: a negociação como elemento vital para o esta-
belecimento de redes e cadeias produtivas. 

 Variáveis fundamentais da negociação e as condições básicas de negociar. 

 Negociação: conceitos e perspectivas.  Modelos teóricos de negociação. 

 Processos e etapas do processo de negociação.  

 Estratégias, táticas e técnicas de negociação.  

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Dramatizações; 

 Discussão de filmes; 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Vivências; 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  
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Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de et al. Princípios de negociação ferramentas 
e gestão. São Paulo: Atlas, 2008. 
CLEGG, Brian. Negociação: como conseguir acordos com as pessoas. Rio de Ja-
neiro: Qualitymark, 2002. 
LEMPEREUR, Alain Pekar; COLSON, Aurélien; DUZERT, Yann. Método de nego-
ciação. São Paulo: Atlas, 2009. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ERTEL, Danny; GORDON, Mark. Negociação. São Paulo: M. Books, 2009. 
FERREIRA, Gonzaga. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
FIANI, Ronaldo. Teoria dos jogos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 
FISHER, Roger; ERTEL. Estratégias de negociação: um guia passo a passo para 
chegar ao sucesso em qualquer situação. Rio de Janeiro: Ediouro, 1997. 
FISHER, Roger; URY, William; PATTON, Bruce. Como chegar ao sim: negociação 
de acordos sem concessões. Rio de Janeiro: Imago, 2005. 
HAMMOND, John S.; KEENEY, Ralph L.; RAIFFA, Howard. Decisões inteligentes. 
4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
MACAGNAN, Clea Beatriz. Negociações sindicais: comunicação, troca, conflito, 
jogo e poder. Viamão: Entremeios, 2008. 
MOORE, Christopher W. O processo de mediação. Porto Alegre: Artmed. 1998. 
THOMPSON, Leigh L. O negociador. 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
URY, William L. Supere o não negociando com pessoas difíceis. 6. ed. São Paulo: 
Best Seller, 2010. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Tecnologia e Inovação no Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Desenvolver o processo de evolução e impacto da tecnologia nos empreen-
dimentos do agronegócio, como fator de melhoria de qualidade, aumento de 
produtividade e competitividade. 

 Compreender o desenvolvimento tecnológico e a relação de agronegócio e 
ecossistema. 

III. EMENTA: 

 Conceitos básicos: Gestão Tecnológica e as gerações de Gestão de P&D. 

 Natureza da Inovação Tecnológica. 

 Difusão Tecnológica. 

 O Papel da Ciência e da Tecnologia na Modernização Tecnológica da Agricul-
tura.  

 Inovação Tecnológica como Estratégia para a Competitividade. 

 Infra-estrutura atual de C&T para o Agronegócio Brasileiro. 

 Tecnologias Agroindustriais Básicas (TABs): metrologia, normalização, certifi-
cação, informação tecnológica, design e propriedade intelectual.  

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  
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Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BUAINAIN, Antonio Marcio. Agricultura Familiar e Inovação Tecnológica no 
Brasil - Coleção: Agricultura, Instituições e Desenvolvimento. São Paulo: UNICAMP, 
2008. 
NONAKA, Ikujiro; KROGH, George Von; ICHIJO, Kazuo. Facilitando a Criação do 
Conhecimento: reinventando a empresa com o poder da inovação. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2001. 
ZUIN, Luiz F. Soarez; QUEIROZ, Timoteo Ramos. Agronegócios: gestão e 
inovação. Saraiva, 2006.  

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. Ed. Atlas. São Paulo, 2001. 
De Mattos, J.R.L.; Guimarães, L.S. Gestão da Tecnologia e Inovação. Ed. Saraiva. 
São Paulo, 2005. 
MEDEIROS, J. X et al. Integração e Cooperação Tecnológica. In: Caldas, Rui A. 
et al (Orgs.) “O Agronegócio Brasileiro: Ciência e Tecnologia para a Competitividade.” 
CNPq. Brasilia, 1998. 
SALLES-FILHO, S. Ciência, Tecnologia e Inovação. Ed. Komedi. São Paulo, 2000. 
SBRAGIA, R. Inovação. Como vencer esse desafio empresarial. Ed. Clio. São 
Paulo, 2006. 
WAACK, Roberto S. Gerenciamento de Tecnologia e Inovação em Sistemas 
Agroindustriais. In: Zylbersztajn, D. e Neves, M. Fava (Orgs.) Economia e Gestão 
dos Negócios Agroalimentares. p. 323-347. São Paulo: Ed. Pioneira. 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Processos Grupais e Liderança 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Compreender e aplicar conceitos relativos a princípios norteadores do Para-
digma Sistêmico-complexo; Estrutura e Psicodinâmica dos Grupos; Liderança 
e Poder nas Organizações. 

 Identificar e facilitar o desenvolvimento de potenciais dos indivíduos e das e-
quipes, integrando, construindo, liderando e gerenciando equipes. 

 Compreender a liderança como expressão de competências coletivas nas re-
lações de trabalho. 

 Demonstrar habilidades de liderança na contemporaneidade: autoconheci-
mento e resiliência, desenvolvimento pessoal, poder formal e informal no e-
xercício da liderança. 

III. EMENTA: 

 Processos grupais na formação e no desenvolvimento de lideranças. 

 Visão de mundo - homem - relações no paradigma sistêmico-complexo e 
princípios norteadores do paradigma sistêmico-complexo. 

 Estrutura e Psicodinâmica dos Grupos e Equipes. 

 Conceito de grupo, estruturas formais e informais, noção de papéis. 

 Abertura e feedback. 

 Desenvolvimento de competências coletivas. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 
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 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MARIOTTI, Humberto. Pensamento Complexo: suas aplicações à liderança, à a-
prendizagem e ao desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2007. 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. São Paulo: Prentice Hall, 9 
ed, 2002. 
WHEATLEY, Margaret J. Liderança em Tempos de Incerteza. São Paulo: Cultrix, 
2006. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUER, Ruben. Gestão da Mudança: caos e complexidade nas organizações. São 
Paulo; Atlas, 1999. 
BITENCOURT, Cláudia C.. (org.). Gestão Contemporânea de Pessoas: novas prá-
ticas, conceitos tradicionais. 2 ed. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
BOYATZIS, Richard; McKee, Anne. O Poder da Liderança Emocional. Rio de Ja-
neiro: lsevier, 2006. 
BRANDÃO, Myrna Silveira. Leve seu gerente ao cinema: filmes que ensinam. Rio 
de Janeiro: Quallitymark, 2004. 
________ . Luz, Câmera, Gestão. RJ: Quallitymark, 2006. 
CARMELLO, Eduardo. Resiliência: A transformação como ferramenta para construir 
empresas de valor. São Paulo: Ed.Gente, 2008. 
CHARAN, Ram. O líder criador de líderes. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 
COVEY, Stephen R. Liderança Baseada em Princípios. Rio de Janeiro: Campus, 
1994. 
GOLEMAN, BOYATZIS &amp; MCKEE. O Poder da Inteligência Emocional. Rio 
de Janeiro: Campus, 2002. 
HOOVER, John e VALENTI, Ângelo. Liderança Compartilhada. São Paulo: Futura, 
2006. 
PATERNELA, Douglas e LUZ, Márcia. Lições que a vida ensina e a arte encena. 
Campinas, SP: Ed. Átomo, 2006. 
RUAS; ANTONELLO; BOFF. Os Novos Horizontes de Gestão: aprendizagem or-
ganizacional e competências. Porto alegre: Bookman, 2005. 
SENGE, Peter M.. A dança das mudanças. 8ª Ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 1999. 
WHITE, Joseph. A Natureza da Liderança. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
WHEATLEY, Magaret. Liderança e a nova ciência: descobrindo ordem num mundo 
caótico. São Paulo: Cultrix, 2006. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Cadeias Produtivas do Agronegócio II – Fornecedores e 
Agroindústria 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Conhecer os tipos de complexos agroindustriais no Brasil. 

 Conhecer técnicas de análise dos complexos agroindustriais. 

 Entender o papel das cooperativas e outras instituições no agronegócio. 

 Analisar as estratégias empresariais no setor agroalimentar. 

  Conhecer as particularidades dos produtos agroindustriais: oferta e demanda. 

 III. EMENTA: 

 Gerenciamento de Sistemas Agroindustriais. 

 Sistemas de produção agroindustrial (beneficiamento, processamento e trans-
formação). 

 Matérias primas para a Agroindústria: características gerais, classificação e 
padrões de qualidade. 

 Processos agroindustriais: operações unitárias, tecnologias de produção: ins-
talações e equipamentos envolvidos. 

 Conservação e armazenamento das matérias-primas e produtos agroindustri-
ais. 

 Instalações agroindustriais. 

 Mecanismos de comercialização: transações de commodities em mercados 
spot, a termos futuros, papel do hedging, contratos de longo prazo. 

 Processos de otimização de cadeias de comercialização e o papel das novas 
tecnologias. 

 Determinantes da competitividade das empresas agroindustriais. 

 Cadeias agroindustriais x alianças estratégicas. 

 Redes de empresas. 

 Gestão da Cadeia de Suprimentos. 
  
IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 
Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
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A avaliação da aprendizagem, será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 1 - GEPAI. Atlas, 2007. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 2 - GEPAI. Atlas, 2009. 
 MAZZALI, Leonel. Processo Recente de Reorganização Agroindustrial – Do 
Complexo à Organização em Rede. São Paulo: Unesp, 2000. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de Empreen-
dimentos Agroindustriais: Produtos de Origem Vegetal Vol 2. Agrolivros UFV, 
2003. 
SILVA, Carlos Arthur Barbosa; FERNANDES, Aline Regina. Projetos de Empreen-
dimentos Agroindustriais: Produtos de Origem Animal Vol 1. Agrolivros UFV, 
2003. 
ALVES, Francisco et al. Reestruturação Agroindustrial: políticas públicas e segu-
rança alimentar regional. São Carlos/SP: EDUFSCar, 2002. 
ZYLBERSZTAJN, Décio; NEVES, Marcos Fava (Orgs.). Economia e gestão dos 
negócios alimentares: indústria de alimentos, indústria de insumos, produção a-
gropecuária, distribuição. São Paulo: Pioneira, 2000. 
ABRANTES, Jose. Associativismo e Cooperativismo. Interciencia, 2004. 
ARAÚJO, M.J. Fundamentos de Agronegócios. São Paulo: Ed. Atlas, 2005. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Direito Aplicado ao Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Compreender e aplicar a legislação pertinente ao direito agrário e ambiental. 

 Compreender e aplicar a legislação sobre meio ambiente e recursos naturais, 
com ênfase em suas aplicabilidades, e o poder público que coordena, super-
visiona e fiscaliza a aplicação dessas normas. 

 Compreender os passivos ambientais e seus impactos na gestão das organi-
zações do Agronegócio. 

III. EMENTA: 

 Meio ambiente; recursos naturais; atividade e política agrária. 

 Padrões públicos e privados de qualidade ambiental. 

 Institutos jurídicos do direito agrário (imóvel rural, função social do imóvel rural, 
etc.) e suas aplicabilidades. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 
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V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São 
Paulo: Saraiva, 2000. 
ANTUNES, Paulo Bessa. Curso de Direito Ambiental. 5ª ed. Rio de Janeiro: Lú-
men Júris, 2001. 
MARQUES, Benedito Ferreira. Direito Agrário Brasileiro. 5ª ed. Goiânia: AB Editora, 
2004. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALMEIDA,Josimar Ribeiro; MELLO, Claudia S. e CAVALC ANTI, Yara. Gestão Am-
biental. Rio de Janeiro: Thex, 2000. 
CARLI, Vilma Mª Inocêncio: A Obrigação Legal de Preservar o Meio Ambiente. 
Campinas:ME Editora, 2004. 
FREITAS, Vladimir Passos de. A Constituição Federal e a Efetividade das Nor-
mas Ambientais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. 
GUERRA, Isabella Franco. Ação Civil Pública e Meio ambiente. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. 
LEITE, José Rubens Morato. Dano Ambiental: do individual ao coletivo extrapatri-
monial. Revista dos Tribunais, 2000. 
MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 7ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 1998. 
MILARÉ, Edis. Direito do Ambiente. São Paulo: Revista Dos Tribunais, 2000. 
MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal Comentado. 2ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2001. 
MORAES, Luís Carlos da Silva. Curso de Direito Ambiental. São Paulo: Atlas, 
2001. 
MOURA, Luís Antônio Abdala. Qualidade & Gestão Ambiental. São Paulo: Juarez 
de Oliveira, 2002. 
PRADO, Alexandra Rapáis Mascareñas. Proteção Penal do Meio Ambiente. São 
Paulo: Atlas, 2000. 
REBELLO FILHO, Wanderley e BERNARDO, Christine. Guia Prático de Direito 
Ambiental. 2ª ed. Rio de Janeiro, 1999. 
RIBAS, Luiz César. A Problemática Ambiental. São Paulo: Direito, 1999. 
SAMPAIO, Francisco José Marques. Responsabilidade Civil e Reparação de Da-
nos ao Meio Ambiente. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 1998. 
SILVA SOARES, Guido Fernando. Direito Internacional do Meio Ambiente. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2002. 
SIRVINSKAS, Luís Paulo. Tutela Penal do Meio Ambiente. São Paulo: Saraiva, 
2002. 
WAINER, Anna Helen. Legislação Ambiental Brasileira. 2ª ed. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1999. 

 



104 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Planejamento Estratégico Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Conduzir o processo gerencial de formulação de estratégias, objetivos e me-
tas em empreendimentos agropecuários, considerando o ambiente interno e 
externo. 

 Utilizar com discernimento as fontes confiáveis de informação sobre o ambi-
ente externo à Empresa e liderar e colaborar na condução do processo de 
planejamento estratégico de uma empresa. 

 Utilizar as principais técnicas de criação de cenários, de planejamento e de 
previsão. 

III. EMENTA: 

 Definição de estratégia e evolução do pensamento estratégico.  

 Formulação e implementação das estratégias empresariais.  

 Diferentes escolas da estratégia empresarial.  

 Definição e etapas de elaboração do Planejamento Estratégico.  

 Limites do planejamento estratégico. 

 Análise estratégica do ambiente interno e externo da organização.  

 Definição das filosofias e políticas.  

 Definição de Objetivos e Estratégia.  

 Controle estratégico. 

 Elaboração do planejamento estratégico. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BETHLEM, A. Estratégia empresarial. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arao. Planejamento Estratégico. Rio de Janeiro: 
Campus, 2009. 
OLIVEIRA, Djalma De Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico - Conceitos, 
Metodologia. Atlas, 2009. 
 
VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
AAKER, D. Administração Estratégica de Mercado. 7. ed. Porto Alegre: Bookman 
Companhia, 2007. 
ABELL, D. A definição do negócio - ponto de partida do planejamento estraté-
gico. São Paulo: Atlas, 1991. 
ANSOFF, H. I. e MCDONNEL, E. J. Implantando a Administração Estratégica. 2a. 
ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1993. 
BARNEY, J.B.; HESTERLY, W.S. Administração Estratégica e Vantagem compe-
titiva. São Paulo : Pearson, 2008. 
CERTO, S.; PETER, J. P. Administração Estratégica. 2. ed. São Paulo: Makron 
Books, 2005. 
DAY, G. S.; REIBSTEIN, D. J. A dinâmica da estratégia competitiva. Rio de Janei-
ro: Campus, 1999. 
GHEMAWAT, P. A estratégia e o cenário dos negócios. 2. ed. Porto Alegre: Bo-
okman, 2007. 
HITT, M. A.; IRELAND, R. D.; HOSKISSON, R. E. Administração estratégica. São 
Paulo: Thomson, 2002. 
KAPLAN, Robert S.; NORTON, David P. Mapas estratégicos convertendo ativos 
intangíveis em resultados operacionais. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
WRIGHT, P.; KROLL, M.; KIM, W. Chan. A estratégia do oceano azul. Rio de Ja-
neiro: Elsevier, 2005. 
MINTZBERG, H. Ascensão e queda do Planejamento Estratégico. Ed.Bookman. 
Porto Alegre, 2004. 
MINTZBERG, H. Safári de Estratégia. Ed. Bookman. Porto Alegre, 2000. 
MINTZBERG, H. O processo da estratégia. 4ª. ed. Porto Alegre: Bookman Compa-
nhia, 2006. 
PARNELL, J. Administração estratégica. São Paulo: Atlas, 2000. 
PORTER, MICHAEL E. Estratégia competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 2005. 
PORTER, MICHAEL E. Vantagem competitiva. Rio de Janeiro: Campus, 1990. 
OLIVEIRA, D.P. R. Estratégia empresarial e vantagem competitiva. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Consultoria e Assessoria em Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Identificar modalidades de intervenções e os diferentes modelos de consultoria 
(interna e externa), com suas correspondentes aplicações. 

  Articular conhecimentos e vivências adquiridas ao longo da formação acadêmica, 
estabelecendo conexões que ampliem sua compreensão da realidade e possibili-
tem ações práticas e empreendedoras na solução de problemas cotidianos. 

III. EMENTA: 

 Prática de consultoria (interna e externa) em Gestão do Agronegócio. 

 Consultoria Interna e Externa: conceito, natureza, posição e papel. 

 O consultor e o processo de mudanças. 

 Estruturas de Consultoria Interna como modelos de apoio à gestão. 

 Papel do consultor interno frente às demandas organizacionais. 

 Etapas do processo de Consultoria Interna em Agronegócio. 

 Princípios e modelos de consultoria e assessoria. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  
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Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BLOCK, Peter. Consultoria: o desafio da liberdade. São Paulo: Makron Books, 2001. 
FEITOSA, Marcos G. G. Consultoria organizacional. São Paulo: Atlas, 2010.  
REIS NETO, Almiro dos. Consultoria de Campo. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2007. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARBONE, Pedro Paulo. Gestão por competências e gestão do conhecimento. 2. 
Ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
CROCCO, Luciano; ERICK, Gutmann. Consultoria Empresarial. Saraiva, 2010. 
MERRON, Keith. Dominando consultoria: como se tornar um consultor máster e 
desenvolver relacionamentos duradouros com seus clientes. São Paulo: Makron 
Books, 2007. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho R de. Manual de consultoria empresarial. São Paulo: 
Atlas, 2010. 
RODRIGUES, Sergio Bernardo. Consultoria empresarial. Rio de Janeiro: Fundo de 
Cultura, 2006. 
SCHEIN, Edgar H. Princípios da consultoria de processos. Petrópolis, 2008. 



108 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 

Unidade Curricular: Empreendedorismo Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Desenvolver técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades, na 
aquisição e gerenciamento de recursos necessários ao agronegócio, estimu-
lando a criatividade e aprendizagem.  

 Desenvolver a capacidade empreendedora, com ênfase ao perfil do empre-
endedor, com técnicas de identificação e aproveitamento de oportunidades, 
na aquisição e gerenciamento de recursos necessários ao negócio, estimu-
lando a criatividade e aprendizagem pró-ativa. 

 Identificar a abrangência dos conceitos e da prática que envolvem o empre-
endedorismo e a inovação, visando a compreender a complexidade teórica e 
prática. 

 Compreender a importância da prática empreendedora e inovadora, tanto do 
indivíduo, quanto das organizações na sociedade contemporânea, para ter 
consciência das ações que empreender nestas áreas. 

III. EMENTA: 

 Conceitos e compreensões a respeito do empreendedorismo e da inovação.  

 Perfil do empreendedor. 

 Constituição de empreendimentos no setor do agronegócio: aspectos estraté-
gicos, gerenciais e operacionais.  

 Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das organizações.  

 Plano de negócios. 

 Criatividade e inovação. 

 Questão da cooperação e da competição. 

 Compromisso sócio-ambiental. 

 Intra-empreendedorismo e inovação social.  

 Competências pessoais do empreendedorismo e inovação, tais como: criativi-
dade, liderança, capacidades inter-pessoais e outras. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 
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 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de Empreendedorismo e Gestão: Fundamentos, 
Estratégias e Dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2008. 
CHER, R. Empreendedorismo na veia: um aprendizado constante. Rio de Janeiro: 
Elsevier: SEBRAE, 2008. 
DORNELAS, Jose Carlos Assis. Empreendedorismo - Transformando Idéias em 
Negócios. Rio de Janeiro: Campus, 2008. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBIERI, J. C. (Org.) Organizações inovadoras: estudos e casos Brasileiros. Rio 
de Janeiro: Editora FGV. 2 edição revisada e atualizada, 2004. 
BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de empreendedorismo e gestão: fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2010. 
BAUTZER, Deise. Inovação: repensando as organizações. São Paulo: Atlas, 2009. 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004. 
DAVILA, Tony; EPSTEIN, Marc J.; SHELTON, Robert. As regras da inovação. Por-
to Alegre, Bookman, 2007. 
GUIMARÂES, Tomás de Aquino e E.C. L. de Souza. Empreendedorismo além do 
plano de negócio. São Paulo: Editora Atlas, 2005. 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. Porto Alegre: 
Bookman, 2003. 
MARIANO, Sandra. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 
PELAEZ, Victor;SZMRECSÁNYI, Tamás (Org.). Economia da inovação tecnológi-
ca. São Paulo: Editora Hucitec - Ordem dos Economistas do Brasil, 2006. 
PELLMAN, Ron; PINCHOT, Gifford. Intra - Empreendedorismo na Prática - Um 
Guia de Inovação. Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
PETERS et AL., HISRICH, ROBERT D., SHEPHERD, D. A. Empreendedorismo. 
Porto Alegre: Bookman, 2009. 
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SARKAR, S. O empreendedor inovador: faça diferente e conquiste seu espaço no 
mercado. Rio de Janeiro : Elsevier, 2008. 
SCHERER, Felipe; CARLOMAGNO, Maximiliano. Gestão da inovação na prática: 
como aplicar conceitos e ferramentas para alavancar a inovação. São Paulo: Editora 
Atlas, 2009. 
TIGRE, P. B.Gestão da inovação: a economia da tecnologia no Brasil. Rio de Ja-
neiro, Elsevier, 2006. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Projeto Integrador II: Intervenção em Empreendimento de 
Cadeia Produtiva Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 120 horas 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Integrar e articular os conhecimentos apreendidos, as habilidades desenvolvidas 
e as atitudes adquiridas no desdobramento do Módulo 2. 

 Desenvolver uma intervenção em empreendimento de cadeia produtiva rural 
promovendo articulação entre teoria e prática profissional e a interdisciplinaridade 
entre as unidades curriculares compõem o Módulo 2.  

 Articular os modelos de Gestão em Agronegócio às necessidades das organiza-
ções. 

 Apresentar soluções criativas e adequadas para demandas de produtos e servi-
ços em uma cadeia produtiva rural.  

III. EMENTA: 

 Elaboração de soluções com base em situações-problema. 

 Projetos de Intervenção. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  
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Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARCHIBALD, Russell D.; PRADO, Darci. Gerenciamento de Projetos para 
Executivos. Belo Horizonte: Editora INDG, 2011. 
KERZNER, Harold. Gestão de projetos, as melhores práticas. 2.ed. São Paulo: 
Bookman, 2005.  
MENEZES, Luis Cesar de Moura. Gestão de Projetos. 3ª Ed. São Paulo: Ed. Atlas, 
2009. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBIERI, Jose Carlos (Org.). Organizações inovadoras: estudos e casos 
brasileiros. São Paulo: FGV, 2004. 
BATEMAN, T.; SNELL, S. Administração: novo cenário competitivo. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
BARBOUR, R. Grupos focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. 
BETHLEM, Agricola. Gestão estratégica de empresas brasileiras: casos 
resolvidos. São Paulo: Atlas, 2005. 
BRABANDERE, Luc de. A gestão das idéias: da criatividade à inovação. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2001. 
NORONHA, J.F. Projetos agropecuários: administração financeira, orçamento e 
viabilidade econômica. São Paulo: Atlas, 1997. 
WOOD Jr., Thomaz (Coord.). Mudança organizacional: aprofundando temas atuais 
em administração. São Paulo: Atlas, 1995. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Cadeias Produtivas do Agronegócio III – Comércio e 
Mercado Consumidor 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Compreender o funcionamento das estruturas que compõem a comercializa-
ção por atacado e varejo, para que possam otimizar o processo de comercia-
lização da empresa. 

 Compreender o mercado consumidor e saber aplicar os principais mecanis-
mos de comercialização. 

 Compreender os diversos mecanismos de comercialização dentro da ótica de 
cadeias produtivas brasileiras, para os mercados atacadistas e varejistas. 

III. EMENTA: 

 Apresentar conceitos; contextualização histórica; estrutura e funcionamento 
dos mercados atacadista e varejista.  

 Estrutura de governança e custos de transação aplicados à comercialização.  

 Principais tipos de contratos.  

 Custos, margens, participação do produtor e canais de comercialização.  

 Transporte e armazenamento de produtos agropecuários. 

 Classificação, padronização e embalagens.  

 Comercialização de insumos agropecuários. 

 Avaliação do melhor canal de comercialização, conforme organizações do a-
gronegócio. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BATALHA, Mário Otávio (Coord). Gestão Agroindustrial, vol I e II. São Paulo: Atlas, 
2007. 
CALLADO, Antônio André Cunha (Org.) Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 
GIMENES, Rogério M. T.; GIMENES, Fátima M. P. Agronegócio cooperativo: a 
transição e os desafios da competitividade. Ver. Ciências Empresariais da UNIPAR, 
Umuarama, vol. 7, n. 1- jan/jun/2006. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTRO, Guilherme Caldas; NUNES, Jose Mauro Gonçalves; PINHEIRO, Roberto 
Meireles; CORTADA, Antonio Martins. Comércio e Integração do Brasil na Améri-
ca do Sul. São Paulo, Jurua Editora, 2008. 
SILVA, Helder Haddad. Comportamento do consumidor e pesquisa de mercado. 
São Paulo: Editora  FGV, 2006. 
ROSSETTO, Carlos Ricardo & MONTOYA, Marco Antônio (Org.). Abertura econô-
mica e competitividade no agronegócio brasileiro. Ed. UPF, 2002. 
NEVES, Marcos Fava (Coord.). Agronegócios & desenvolvimento sustentável. 
São Paulo: Atlas, 2007. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Marketing no Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Conhecer os princípios e os problemas referentes à gestão mercadológica de 
agronegócio. 

 Conhecer e aplicar os fundamentos de gestão em marketing e identificar as 
funções do gestor mercadológico. 

 Interpretar o comportamento do consumidor. 

 Desenvolver análise que possibilite conhecer os pontos fortes e frágeis da or-
ganização do agronegócio. 

III. EMENTA: 

 Fundamentos da administração de marketing e definição da função Marketing 
e sua relação com as demais funções da empresa/organização.  

 Apresentação dos quatro Ps do marketing.  

 Conceitos chaves como Segmentação de mercado, Plano de Marketing e Es-
tratégias de Marketing.  

 Noções de comportamento do consumidor.  

 Ênfase para exemplos e estudos de caso relativos ao agronegócio. 

 Tendências e desafios da estratégia empresarial no ambiente competitivo.  

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 
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 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 

DIAS, Reinaldo. Marketing ambiental: ética, responsabilidade social e 
competitividade nos negócios. Atlas, 2008.  
KAKUBASKO, Richard; e Cols. Marketing da terra. UFV, 2006, 273p. 
TEJON, José Luiz; XAVIER, Coroliano. Marketing e Agronegógio – a nova gestão. 
Saõ Paulo:  Prentice Hall Brasil, 2009. 
 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
CHI, Ben Thion; MADRUGA, Roberto Pessoa; Simões, Marcos Lecínio das Costas; 
TEIXEIRA, Ricardo Franco.  Administração de Marketing no Mundo 
Contemporâneo. São Paulo: Editora FGV, 2011. 
COBRA, M. H. N. Marketing básico. São Paulo: Atlas, 1997. 
KOTLER, P. Princípios de marketing. São Paulo: Prentice Hall, 1999. 
KOTLER, Philip. Administração de marketing. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 
2006. 
LAS CASAS, A. L. Marketing: Conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas, 2001. 
NEVES, M. F.; CASTRO L. T. (org). Marketing e estratégia em agronegócio de 
alimentos. São Paulo: Atlas, 2003. 
PALMER, Adrian. Introdução ao marketing: teoria e prática. Atica, 2006. 
TEJON, José Luiz; XAVIER, Coroliano. Marketing & agribusiness. São Paulo: Atlas, 
2003. 360p. 
 ZENONE, Luiz Claudio. Gestão Estratégica de Marketing. São Paulo: Atlas, 2011. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Gestão Estratégica de Pessoas 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Aplicar técnicas e ferramentas a partir de uma visão crítica e sistêmica relativa 
aos desafios atuais da gestão empresarial, com ênfase no Ser humano, atra-
vés de estudos inerentes aos processos motivacionais, técnicas de liderança, 
avaliação e desempenho e seleção por competência, evidenciando habilida-
des técnicas humanas e conceituais, aplicáveis nos empreendimentos de A-
gronegócios. 

 Compreender o momento de transformações do ambiente empresarial e suas 
repercussões na gestão de pessoas, integrando políticas e práticas de gestão 
de pessoas com as estratégias e a cultura da organização. 

III. EMENTA: 

 Fundamentos da Gestão de pessoas.  

 Gestão Estratégica de Pessoas.  

 Cultura e Clima Organizacional.  

 Trabalho em equipe.  

 Recrutamento e seleção de pessoas.  

 Treinamento, desenvolvimento e educação no contexto organizacional.  

 Gestão de desempenho de pessoas.  

 Planejamento e desenvolvimento de carreira.  

 Comportamento humano, processos motivacionais no ambiente de trabalho, 
relações humanas e processos de liderança no trabalho em equipe, contextu-
alizados no ambiente do agronegócio. 

 Impactos do cenário para a organização do trabalho e da gestão das pessoas 
(novas competências para empregabilidade). 

 Conceito de Qualificação e Gestão por Competências e sua aplicabilidade na 
gestão de pessoas nas organizações. 

 Conceito do modelo de RH estratégico e discussão da sua importância para o 
desempenho financeiro da organização e para o sistema de gestão de pesso-
as. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 
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 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier - Campus, 
2008. 
MARRAS, Jean P. Administração de recursos humanos: do operacional ao 
estratégico. 4a ed. São Paulo: Futura, 2001. 
TACHIZAWA, Takeshy; FERREIRA, Victor Cláudio P.; FORTUNA, Antônio Alfredo M. 
Gestão com pessoas: uma abordagem aplicada às estratégias de negócios. Ed. 
FGV. Rio de Janeiro, 2001. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BECKER, Brian; HUSELID, Mark A.; ULRICH, Dave. Gestão estratégica de pesso-
as com Scorecard. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 
BITENCOURT, Claudia. Gestão contemporânea de pessoas: novas práticas, con-
ceitos tradicionais (2ª. edição). Porto Alegre: Bookman, 2010. 
CERTO, Samuel C.; PETER, Paul J. Administração estratégica: planejamento e 
implantação da estratégia. São Paulo: Makron Books, 1993. 
DAVEL, E.; VERGARA, S. C. (Org.). Gestão com pessoas e subjetividade. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
DUTRA, Joel Souza. Competências: conceitos e instrumentos para a gestão de 
pessoas na empresa moderna. Ed. Atlas. São Paulo, 2004 
FLEURY, A; FLEURY, Maria Tereza. Estratégias empresariais e formação de 
competências. São Paulo: Atlas, 2004. 
FLEURY, Maria Tereza Leme (Coord.). As pessoas na organização. Ed. Gente. 
São Paulo, 2002. 
HANASHIRO, Darcy M. Mohi et al. Gestão do fator humano: uma visão baseada 
em stakeholders. São Paulo: Saraiva, 2008. 
KANNANE, R. e ORTIGOSO, S. A. F. Manual de Treinamento e desenvolvimento 
do Potencial Humano. São Paulo: Atlas, 2001. 
LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina (Org.). As pessoas na organização. São Paulo: 
Gente, 2002. 
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LIMONGI-FRANÇA, Ana Cristina (Org.). Práticas de recursos humanos – PRH: 
Conceitos, ferramentas e procedimentos. São Paulo: Atlas, 2007. 
MILKOVICH, George T.; BOUDREAU, John W. Administração de recursos 
humanos. São Paulo: Atlas, 2008. 
PAGNONCELLI, Dernizo. VASCONCELLOS, Paulo Filho. Construindo estratégias 
para vencer . São Paulo: Campus, 2000. 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. Rio de Janeiro: Ed. LTC, 
1999. 
VERGARA, Sylvia Constant. Gestão de Pessoas. São Paulo: Atlas, 2000. 
ULRICH, D. Os campeões de recursos humanos. São Paulo: Futura, 1999. 
WOOD Jr., Thomaz (Org.). Gestão empresarial: o fator humano. Ed. Atlas. São 
Paulo, 2000. 
ULRICH, Dave. Recursos humanos estratégicos. São Paulo: Futura, 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular Gestão da Qualidade e Produtividade 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Conhecer, compreender e aplicar os sistemas de gestão da qualidade, visan-
do a melhorar o desempenho dos empreendimentos agropecuários. 

 Saber adequar o sistema de qualidade ao modelo estratégico organizacional 
e as certificações. 

III. EMENTA: 

 Conceito, evolução histórica, autores clássicos e a concepção moderna da 
qualidade.  

 Ferramentas de qualidade.  

 Organismos de qualidade no Brasil e no mundo. 

  Melhoria contínua.  

 Qualidade como fator de competitividade.  

 Sistemas de rastreabilidade.  

 Selos de qualidade no agronegócio.  

 Normas.  

 Normas da série ISO: conceito e ênfase na norma ISO, aplicada às empresas 
de produção e serviços.  

 Metodologias e ferramentas da qualidade: principais ferramentas estatísticas 
e qualitativas. 

 Certificação de processos, produtos e ambiental.  

 Modelo japonês de administração e a gestão pela Qualidade Total (TQM). 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 



121 
 

previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBILIOGRAFIA BÁSICA: 

PENTEADO, Silvio Roberto. Certificação Agrícola - Selo Ambiental e Orgânico. Via 
Orgânica, 2009. 
ROBLES JR, Antonio; BONELLI, Valério. Gestão da qualidade e do meio ambiente: 
enfoque econômico, financeiro e patrimonial. Atlas, 2006. 
ZYLBERSZTAJN, D; SCARE, R. F. Gestão da Qualidade no Agribusiness - 
Estudos e Casos. Atlas, 2003. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – planos de 
amostragem, vol. 1 e 2. São Paulo, ABNT, 1977 NBR 5426 e 5429. 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – Série de Normas 
NBR ISO 9000 –Sistemas de Gestão da qualidade Rio de Janeiro: ABNT 2000. 
BRUCE BROCKA, B.; Brocka, M.S. Gerenciamento da Qualidade. Ed. Makron 
Books. 1994. 
CAMPOS, Vicente Falconi. Qualidade total: padronização de empresas. Belo Hori-
zonte. Fundação Christiano Ottoni, 1995. 
CAMPOS, Vicente Falconi. Controle da qualidade total: estilo japonês. Belo Hori-
zonte. Fundação Christiano Ottoni, 1995. 
CHAMPY, James. Qualidade na prática: um manual da liderança para gerencias 
orientadas para resultados. Rio de Janeiro: Campus, 1995. 
CERQUEIRA, Jorge Pereira de. ISO 9000 no ambiente da qualidade total: atuali-
zado pela revisão 1994 norma ISO 9000. Rio de Janeiro: Casa Imagem, 1995. 
MARSHALL, JR. I. et al. Gestão da qualidade. Rio de Janeiro: FGV, 2007. 
ROTONDARO R. Seis Sigma: estratégia gerencial para melhoria do processo, 
produtos, serviços. Atlas 2002. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Contabilidade, Custos e Orçamento 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Conhecer conceitos básicos de contabilidade, custos e orçamento que permi-
tam elaborar e analisar os resultados financeiros de um empreendimento a-
gropecuário. 

 Compreender e analisar as demonstrações contábeis, extraindo informações 
necessárias à gestão das empresas rurais. 

 Aplicar a legislação sobre imposto de renda para atividade rural, como instru-
mento de tomada de decisão estratégica. 

III. EMENTA: 

 Conceitos e técnicas de custos no processo gerencial.  

 Custos como ferramenta de controle. Integração com orçamento e contabili-
dade.  

 Análise de custo, volume e lucro. Formação do preço de venda.  

 Contabilização dos custos.  

 Custos operacionais nas empresas agropecuárias (insumos, mão-de-obra, 
máquinas e implementos agrícolas; custos administrativos e custos de opor-
tunidades). 

 Fundamentos de Contabilidade.  

 Demonstrações contábeis.  

 Participações societárias e variações do patrimônio líquido.  

 Análise econômico-financeira. 

 Análise das demonstrações financeiras: uso e usuários.  

 Estrutura das demonstrações para análises.  

 Análise vertical / horizontal.  

 Análise por meio de indicadores financeiros.  

 Indicadores Padrão.  

 Métodos de avaliação de empresas.  

 Análise das demonstrações financeiras: uso e usuários.  

 Estrutura das demonstrações para análises.  

 Análise vertical / horizontal.  

 Análise por meio de indicadores financeiros. Indicadores Padrão.  

 Estudo dos conceitos contábeis, das demonstrações contábeis e do processo 
de produção de informações aplicadas às organizações dedicadas ao setor 
agropecuário, com visão sistêmica da cadeia. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
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aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CRUZ, J A W.; ANDRICH, E G.; SCHIER, C U C. Contabilidade Introdutória 
Descomplicada. Juruá, 2008. 
MARION, José Carlos. Contabilidade Rural. São Paulo: Atlas, 2009. 
SANTOS, G; MARION, J C; SEGATTI, S. Administração de custos na 
agropecuária. Atlas, 2009. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANCELES, Pedro Einstein dos Santos. Manual de tributos da Atividade Rural. 
São Paulo: Atlas 2002. 
CREPALDI, S. A. Contabilidade Rural: Uma abordagem decisorial. 3ª edição. Ed 
Atlas. São Paulo. 2005. 
CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade Rural. São Paulo. Atlas. 1998. 
ENGEL. A. ANTUNES, L. M. Manual de administração rural: custos de produção. 2. 
ed. revisada e ampliada – Guaíba: Agropecuária, 1996. 
FAMÁ, Rubens e BRUNI, Adriano Leal. Gestão de custos e formação de preços: 
série finanças na prática. 3ª edição. São Paulo, Atlas, 2004. 
FRANCO, H.; Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 407 p. 
MARION, José Carlos. Contabilidade e Controladoria em Agribusiness. São Pau-
lo: Atlas, 1996. 
MARION, J. C. e IUDICIBUS, S.. Curso de Contabilidade para não contadores. 
São Paulo: Atlas, 2008. 
MARION, J. C.; SEGATTI, S.; Contabilidade da pecuária. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2010.  
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MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. São Paulo, Atlas. 
MATARAZZO, D. C.; PESTANA, A. O.; Análise financeira de balanços: abordagem 
básica e gerencial. 6. ed., 8ª reimpr. São Paulo, SP: Atlas, 2008. 210 p. 
MATTOS, Zilda Paes de Barros. Contabilidade Financeira Rural. São Paulo. Atlas. 
1999. 
NEVES, Marcos Fava; MARINO, Mateus Kfouri. A Revenda Competitiva no 
Agronegocio: Como Melhorar Sua Rentabilidade. Atlas, 2008. 
OLIVEIRA, L M; COSTA, R G; PEREZ JR, J H. Gestão Estratégica de Custos. 
Atlas, 2009. 
PADOVEZE, Clovis Luis. Sistemas de Informações Contábeis: fundamentos e a-
nálise. São Paulo: Atlas, 2007. 
RIBEIRO, Osni Moura. Estrutura e Analise de Balanços, Coleção Fácil. Saraiva, 
2009. 
SANTOS, Gilberto José dos. Administração de Custos na Agropecuária. São 
Paulo: Atlas, 2002. 
SANTOS, Joel J. Fundamentos de custos para formação do preço e do custo. 5ª 
edição. São Paulo, Atlas, 2005. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Gestão Estratégica no Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Estudar os modelos mais adequados para gestão dos diferentes negócios 
que compõem os Sistemas agroindustriais, gestão dos Processos Agroindus-
triais e Gerenciamento da Produção Agrícola.  

 Compreender a importância e aplicabilidade do planejamento empresarial. 

III. EMENTA: 

 Conceitos e ferramentas fundamentais para a gestão da empresa.  

 Especificidade da gestão do setor agroindustrial.  

 Estratégias e políticas de gestão de empresas agroindustriais no Brasil. 

  A produção e a qualidade.  

 Análise e Gestão Financeira. 

 Definição de Cenários, Tendências e Diretrizes Superiores da Organização. 

 Estratégias Competitivas Modernas. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 
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V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAUJO, N.B.; WEDEKIN, I.; PINAZZA, L.A. Complexo agroindustrial: o 
“agribusiness” brasileiro. São Paulo: Suma Econômica. 238p. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 1 - GEPAI. São Paulo: Atlas, 
2007. 
BATALHA, Mario Otávio. Gestão Agroindustrial V 2 - GEPAI. São PULO: Atlas, 
2009. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Francisco et al. Reestruturação Agroindustrial: políticas públicas e 
segurança alimentar regional. São Carlos/SP: EDUFSCar, 2002. 
ANSOFF, H. I. e MCDONNEL, E. J. Implantando a Administração Estratégica. 2a. 
ed. São Paulo: Ed. Atlas, 1993. 
BONACCINI, Luciano Alfredo. Nova empresa rural: como implantar um sistema e 
eficiente de gestão. Cuiabá: SEBRAE, 2000. 
BURBIDGE, J. L. Planejamento e controle da produção. São Paulo: Atlas, 1983. 
DE GEUS, A. P. A Empresa Viva: como as organizações podem aprender a prospe-
rar e se perpetuar. Rio de Janeiro: Campus, 1998. 
DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
169. 
FILHO, Francisco C. & SHIKIDA, Pery F. A. et al. Agronegócio e desenvolvimento 
regional. Org. Francisco Cassimiro Filho, Pery Francisco Assis Shikida. Cascavel: 
Edunioeste, 1999. 
NUNES, Eduardo Pereira. Caracterização e dimensionamento do complexo 
agroindustrial brasileiro. São Paulo: Abag, 2000. 
PIRES, Silvio R. I. Gestão estratégica da produção. Piracicaba: UNIMEP, 1995. 
PORTER, Michael E. - Estratégia Competitiva: Técnicas para análise de indústrias 
e da concorrência - tradução de: Elizabeth Maria de Pinho Braga - Rio de Janeiro: 
Campos, 1986. 362 p. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Formação de Preços e Comercialização 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Definir as estratégias de preços de produtos e serviços no agronegócio e para 
compreender o funcionamento das estruturas que compõem a comercializa-
ção por atacado e varejo, para otimização do processo de vendas. 

 Compreender o mercado internacional e as práticas de comércio exterior para 
produtos do setor de agronegócio, bem como de refletir sobre as políticas in-
ternacionais que afetam o comércio exterior para o setor. 

III. EMENTA: 

 Custos: conceitos e classificações.  

 Sistemas e métodos de custeamento. 

  Análise e controle de custos; formação do preço. 

  Introdução à Comercialização de Produtos Agrícola. 

  Mercados e preços agrícolas. 

 Organização e Desenvolvimento de Mercados. 

 Custos de Comercialização. 

 Análise e Acompanhamento de Mercados. 

 Planejamento da Comercialização.  

 Fixação de Preços. 

 Introdução ao Mercado Futuro. 

 Básico de Mercado de Opções. 

  Avaliação do melhor canal de comercialização, conforme organizações do 
agronegócio.  

 Formas de Comercialização; Contratos. Cooperativas; Mercados de Produtos 
e "Commodities"; Mercado Futuro. 

 Políticas e práticas comerciais de importação e exportação, troca de divisas, 
elaboração de organogramas, identificação de documentos, previsão de in-
vestimentos, análise de concorrência e avaliação de oportunidades de negó-
cios.  

 Administração de negócios internacionais. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 
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 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERNARDI, Luiz Antônio. Política e formação de preços – uma abordagem 
competitiva, sistêmica e integrada. São Paulo: Atlas, 1998. 
CREPALDI, Silvio Aparecido.Contabilidade rural: uma abordagem decisorial. Atlas, 
2011. 416p. 
DOS SANTOS, Gilberto José; SEGATTI, Sonia. Administração de custos na 
agropecuária. Atlas, 2009.  

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ATKINSON, Anthony et all. Contabilidade gerencial. São Paulo: Atlas, 2000. 
BATALHA, Mario Otavio; SOUZA FILHO, Hildo Meirelles de. Agronegócio no 
Mercosul. Atlas, 2009. 
BATALHA, Mário Otávio (Coord). Gestão Agroindustrial, vol I e II. São Paulo: Atlas, 
2007. 
BIZELLI, João dos Santos / BARBOSA, Ricardo. Noções básicas de importação. 
6a ed. São Paulo: Aduaneiras, 1997. 
CALLADO, Antônio André Cunha (Org.) Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2005. 
GARCIA, Luiz Martins. Exportar: rotinas procedimentos, incentivos e formação 
de preços. 6a ed São Paulo: Aduaneiras, 1997. 
HORNGREEN, Charles T et. All. Contabilidade de custos. 9. ed. Rio de Janeiro: 
LTC, 2000. 
KEEDI, Samir. ABC do Comércio Exterior. 2ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2004. 
LUNARDI, Ângelo Luiz. Operações de Câmbio e Pagamentos Internacionais no 
Comércio Exterior. 1ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 2004. 
MARQUES, P.V.; AGUIAR, D.R.D.de. Comercialização de produtos agrícolas. São 
Paulo, EDUSP, 1993. 
MAIA, Jayme de Mariz. Economia Internacional e Comércio Exterior. 7ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
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MALUF, Samia Nagib. Administrando o comércio exterior brasileiro. São Paulo: 
Aduaneiras, 2000MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 7. ed. São Paulo: 
Atlas, 2000. 
OLIVEIRA, Luiz Martins de; PERES JR, José Hernandez. Contabilidade de custos 
para não contadores. São Paulo: Atlas, 2000. 
PADOVEZE, Clóvis Luis. Contabilidade gerencial: um enfoque em sistema de 
informação contábil. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 
PALACIOS, Tomás Manuel Bañegil e SOUSA, José Manuel Meireles de. 
Estratégias de Marketing Internacional. 1ª ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
PERES JR, José Hernandes et al. Gestão estratégica de custos. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006 
QUEIROZ, T. R. & ZUIN, L. F. S. Agronegócio: Gestão e Inovação. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
REIS, A.J. dos. Comercialização agrícola. ESAL, Lavras, 1979. 
ROCHA, Paulo César Alves. Logística e Aduana. 2ª ed. São Paulo: Aduaneiras, 
2004. 
ROSSETTO, Carlos Ricardo & MONTOYA, Marco Antônio (Org.). Abertura 
econômica e competitividade no agronegócio brasileiro. Passo Fundo: Ed. UPF, 
2002.  
SOARES,Cláudio César. Introdução ao comércio internacional. São Paulo: Ed 
Saraiva, 2004. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Gestão Financeira 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Entender as principais questões financeiras de longo prazo da empresa, tanto 
na gestão de investimentos, quanto das fontes de financiamento. 

 Analisar, de acordo com o binômio risco x retorno, a situação econômica e fi-
nanceira da empresa. 

 Compreender as oportunidades e ameaças do ambiente financeiro e analisar 
e decidir sobre estratégias de investimentos e financiamentos de longo prazo 
do empreendimento. 

III. EMENTA: 

 Instituições financeiras e mercados financeiros, Mercado de capitais, Taxas de 
juros e retornos requeridos, Tributação na pessoa jurídica. 

 Fundamentos de risco e retorno, conceitos básicos de risco: ativo 

 Individual, risco de uma carteira, risco e retorno. 

 Fundamentos de avaliação, avaliação de uma dívida, avaliação de ações. 

 Custo da dívida de longo prazo, custo da ação ordinária e preferencial, custo 
médio ponderado de capital, custo marginal e decisões de investimento. 

 Processo de orçamento de capital, fluxos de caixa relevantes, cálculo do in-
vestimento inicial, Cálculo das entradas de caixa operacionais, cálculo do flu-
xo de caixa residual, técnicas de análise de orçamento de capital. 

 Alavancagem operacional e financeira, estrutura de capital da empresa, abor-
dagem do LAJIR e LPA, escolha da estrutura ótima de capital. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A. Finanças corporativas e valor. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
ASSAF NETO, A.; LIMA F. G. Curso de administração financeira. São Paulo: A-
tlas, 2009. 
BERK, J.; DEMARZO P.; HARFORD J. Fundamentos de finanças empresarias. 
Porto Alegre: Bookman, 2010. 
 
VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
BERK, J.; DEMARZO P. Finanças empresariais. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
BREALEY, R.A.; MYERS, S.C.; MARCUS, A.J. Fundamentos da administração 
financeira. 3.Ed.São Paulo: McGraw-Hill, 2003. 
BREALEY, R.A.; MYERS, S.C.; ALLEN F. Princípios de finanças corporativas. 8. 
Ed. São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
BRIGHAM, E.F. EHRHARDT, M.C. Administração financeira: teoria e prática. São 
Paulo: Thomson, 2006. 
FONSECA, J. S., MARTINS, G. A. e TOLEDO, G. L. Estatística aplicada. Ed. Atlas. 
São Paulo, 1982 
FORTUNA, E. Mercado financeiro: produtos e serviços. 17. ed. Rio de Janeiro: 
Qualytymark, 2009. 
GITMAN, L. J. Princípios de administração financeira. 12. Ed. São Paulo: Pear-
son Prentice Hall, 2010. 
HOFFMANN, R. Estatística para economistas. São Paulo: Ed. Thomson, 2006. 
MATIAS, A.B. Finanças corporativas de longo prazo: criação de valor com susten-
tabilidade financeira vol.2. São Paulo: Atlas, 2007. 
ROSS, S.A.; WESTERFIELD, D.W.; JORDAN, B.D. Administração financeira. 8.ed. 
São Paulo: McGraw-Hill, 2008. 
ROSS, S.A.; WESTERFIELD, D.W.; JORDAN, B.D. Princípios de administração 
financeira. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular Agronegócio e Responsabilidade Social 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 30 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Entender o papel da organização e suas relações com o ambiente social no qual 
está inserida, integrando a realidade sociopolítico-econômica e cultural, seus im-
pactos na comunidade local e global. 

 Incorporar os valores de responsabilidade social, justiça e ética a sua prática pro-
fissional, construindo, analisando e monitorando indicadores e ferramentas de 
gestão para operacionalizar a função de responsabilidade social da organização. 

III. EMENTA: 

 Principais fundamentos da responsabilidade social. 

 Evolução do conceito de responsabilidade social. Ética, valores e cultura como 
integrantes do conceito de responsabilidade social. 

 Tecnologias de gestão e questões de responsabilidade social: a responsabilidade 
social nas organizações; níveis de responsabilidade social. 

 Estratégias de gestão e responsabilidade social. Indicadores de responsabilidade 
social. 

 Acordos, regulamentação e fiscalização das práticas sociais (sistema de avalia-
ção das práticas). 

 Legislação e Incentivos fiscais que podem ser utilizados pelas empresas. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 
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 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FISCHER, Rosa Maria. O desafio da colaboração: práticas de responsabilidade 
social entre empresas e terceiro setor. São Paulo: Gente, 2002. 
GODOY, Arilda Schmidt et al. Gestão do fator humano: uma visão baseada em 
stakeholders. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010.  
ILANA, Goldstein. Responsabilidade social: das grandes corporações ao terceiro 
setor. São Paulo: Ática, 2007. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
ESTIGARA, Adriana; PEREIRA Reni; LEWIS, Sandra A. Lopes. Responsabilidade 
social e incentivos fiscais. São Paulo: Atlas, 2009.  
FISCHER, Rosa Maria. A responsabilidade da cidadania organizacional. In: FLEURY, 
Maria Tereza (Coord.). As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002. 
MARTIUS, R.; RODRIGUEZ, V. Ética e responsabilidade social nas empresas. 
Rio de Janeiro: Campus, 2004. 
MELO NETO, Francisco; FROES, César. Gestão da responsabilidade social 
corporativa: o caso brasileiro. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2004. 
PARENTE, J. GELMAN, J. Varejo e responsabilidade social. Porto Alegre: 
Bookman, 2006. 
PONCHIROLLI, OSMAR. Ética e responsabilidade social empresarial. Curitiba: 
Juruá, 2007. 
RODRIGUES, Maria C. P. Projetos sociais corporativos. São Paulo: Atlas, 2010. 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?palavra=PONCHIROLLI,+OSMAR&modo_busca=A
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?avancada=1&titem=1&bmodo=&palavratitulo=&modobuscatitulo=pc&palavraautor=&modobuscaautor=pc&palavraeditora=JURUA%20EDITORA&palavracolecao=&palavraISBN=&n1n2n3=&cidioma=&precomax=&ordem=disponibilidade
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Agronegócio e Meio Ambiente 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 30 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Analisar e dar suporte na implementação de sistemas de gerenciamento am-
biental em organização do setor de agronegócio.  

 Conhecer os fundamentos teóricos da gestão ambiental, avaliar e correlacio-
nar os impactos e aspectos ambientais de atividades de manufatura e servi-
ços. 

III. EMENTA: 

 Determinantes e especificidades da gestão ambiental.  

 Conceito de bens públicos de uso comum. 

  Economia ambiental.  

 Estratégias organizacionais e o meio ambiente.  

 Caracterização das estratégias ambientais como fatores de competitividade e 
legitimidade organizacional.  

 Instrumentos e mecanismos de gestão ambiental estratégica.  

 Sustentabilidade. 

 Impactos ambientais e as metodologias de avaliação e de valoração do meio 
ambiente. 

 Avaliação das formas convencionais, tradicionais e alternativas de interven-
ção do homem no meio ambiente.  

 Modelos de desenvolvimento e seu impacto sobre o meio ambiente.  

 Mecanismos de valoração ambiental.  

 Estado, planejamento e conservação do ambiente.  

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
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instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALIGLIERI, Lilian; ALIGLIERI, Luiz Antonio; KRUGLIANKAS, Isak Gestão 
socioambiental: responsabilidade e sustentabilidade do negócio. Atlas, 2009. 
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. Atlas, 
2011. 
NEVES, Marcos Fava (Coord.). Agronegócios & desenvolvimento sustentável. 
São Paulo: Atlas, 2007. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, J. C. S., DIAS, C. C. & SOUZA, S. S., Para Além das Estratégias Am-
bientais Reativas: o desafio da Cetrel S.A. Revista TecBahia, Camaçari, v 13, n. 
1, jan/abr 1998. 
ANDRADE, J. C. S., MARINHO, M. M. O. & KIPERSTOK, A. Uma política nacional 
de meio ambiente focada na produção limpa: elementos para discussão. Revis-
ta Bahia Análise & Dados, Salvador, v.10, n.4, março 2001, p 326-332. 
BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. Ed. Atlas. São Paulo, 2001. 
CARNEIRO, S.S. Gestão Ambiental: instrumentos econômicos. Tecbahia, v.17, 
n.1, jan/abr 2002. p.23-33. 
CARVALHO, A.B.M; CAJAZEIRA, J.E.R. SA 8000- A Norma da Responsabilidade 
Social: Perguntas, Respostas e Primeiras Experiências Brasileiras. Revista 
Meio Ambiente Industrial,n.15, nov/dez 1998, p.119-124. 
FERNANDES, J. V. G., GONÇALVES, E., ANDRADE, J. C. S. & KIPERSTOK, A. 
Introduzindo Práticas de Produção Mais Limpa em Sistemas de Gestão Ambi-
ental Certificáveis: uma proposta crítica. Revista de Engenharia Sanitária e Ambi-
ental, Rio de janeiro, v.6, n.3, p.157-154, jul/set. 2001. 
MARGULIS, S. (org.). Meio Ambiente. Aspectos Técnicos e econômicos. Ed. IPEA. 
Brasília, 1996. 
ROBLES JR, Antonio; BONELLI, Valério. Gestão da qualidade e do meio ambiente: 
enfoque econômico, financeiro e patrimonial. Atlas, 2006. 
ZYLBERSZTAJN, D.; Neves, M. F. (org.). Economia e Gestão dos Negócios 
Agroalimentares. Ed. Pioneira. São Paulo, 2000. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Cenários Internacionais para o Agronegócio 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Compreender os conceitos e caracterizações das operações realizadas nos 
mercados futuros e de opções, como mecanismos de gestão de preços e ris-
cos para o setor agropecuário. 

 Compreender os principais instrumentos macroeconômicos e como o Gover-
no os maneja para buscar a estabilidade, o crescimento econômico e o equi-
líbrio das contas externas. 

 Interagir em grupos/equipes para a formação e análise de cenários possíveis 
para a economia brasileira e internacional. 

 Entender as relações entre as diversas fontes de informações e de análise da 
conjuntura econômica brasileira e internacional. 

III. EMENTA: 

 Contextualização histórica; estrutura e funcionamento dos mercados futuros e 
de opções.  

 Estratégias de comercialização e diminuição de riscos dentro do sistema pro-
dutivo agropecuário. Avaliação e identificação de estratégias de comercializa-
ção agropecuária. 

 Medidas das atividades econômicas: fluxo real e nominal da economia; siste-
ma de contabilidade nacional; as contas nacionais do Brasil. 

 Determinação da renda e do produto - o mercado de bens e serviços: consu-
mo agregado; poupança agregada; investimento agregado. 

 Governo e política econômica: política fiscal; política monetária. 

 Inflação: conceito; tipos; política econômica brasileira de combate à inflação. 

 Setor externo: taxa de câmbio, balanço de pagamentos; organismos interna-
cionais; Indicadores de conjuntura e métodos de análise: variáveis relevantes 
para a análise de conjuntura econômica. 

 Principais conceitos empregados na análise de conjuntura; procedimentos de 
análise. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 
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 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 HAQUE, Umair. Novo Manifesto Capitalista: como construir a empresa do século 
21. Rio de Janeiro: Editora Bookman Companhia, 2011. 
BESSADA, Octavio. O mercado Futuro e de Opções. Ed. Record, 1994. 
SCHOUCHANA, Félix. Introdução aos mercados futuros e de opções agropecu-
ários. São Paulo: Bolsa de Mercadorias e Futuros - BM&F, 1997. 
 
VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  
 
BACHA, Carlos José Caetano. Macroeconomia aplicada à análise da economia. 
São Paulo: Edusp, 2004. 
BAUMANN, R. (org.). O Brasil e a economia global. Rio de Janeiro: Cam-
pus/SOBEET, 1996. 
BIGNOTTO, Edson Costa; et al. Gestão de risco de mercado em organizações do 
agronegócio. Artigo publicado pela BM& F, 2004. 
CARDOSO, F. H. As idéias e seu lugar: ensaios sobre as teorias do desenvolvi-
mento. Petrópolis: Vozes, 1980. 
FEIJO, Carmem Aparecida. Para entender a conjuntura econômica. São Paulo: 
Manole, 2008. 
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TO-
NETO JÚNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7. Ed. - São Paulo: 
Atlas, 2008. 
KRUGMAN, Paul R. Introdução à economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 
KRUGMAN, P. Internacionalismo Pop. Rio de Janeiro: Campus. 1997. 
MANKIN, N. Gregory. Introdução à economia. São Paulo: CENCAGE, 2009. 
MUNHOZ, Dércio Garcia. Economia aplicada: técnicas de pesquisa e análise eco-
nômica. Brasília: UNB, 1989. 
OBSTEFELD, M. KRUGMAN, P. R.; Economia internacional. São Paulo: PRENTI-
CE HALL BRASIL, 2010. 
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antônio Sandoval. Manual de 
economia: equipe dos professores da USP. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1998. 
SILVA, Luiz Maurício da. Mercado de Opções – conceitos e estratégias. São Pau-
lo: Halip, 1999. 
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VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. São Pau-
lo: Atlas, 2008. 
SOUZA, Herbert. Como se faz análise de conjuntura. São Paulo: Brasiliense, 1984. 



139 
 

I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Projeto Integrador III: Plano de Negócio para 
Empreendimento de Cadeia Produtiva Rural 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 120 horas 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Promover articulação entre conhecimento teórico e aplicação prática e inter-
disciplinaridade entre os diversos conteúdos trabalhados nas unidades curri-
culares que compõem o Módulo 3 e os módulos anteriores. 

 Elaborar um plano de negócio que promova a aplicação dos conceitos e es-
truturas de planejamento estratégico em um empreendimento de cadeia pro-
dutiva rural. 

 Planejar uma unidade agropecuária, considerando a infraestrutura de produ-
ção necessária; os instrumentos de administração aplicados inclusive sobre a 
área de recursos humanos, observando a relação de emprego e funções, o ti-
po de contrato mais adequado a esta unidade; e a relação de número de em-
pregados e o processo produtivo. 

III. EMENTA: 

 Conceitos, a natureza, princípios e tipos de planejamento e aplicar as diver-
sas etapas que compõem o planejamento estratégico. 

 Aplicação das metodologias para elaboração de um plano de negócios tendo 
como referência o planejamento estratégico. 

 Identificação e avaliação de fatores críticos e de sucesso na análise do ambi-
ente interno e externo no setor de agronegócio. 

 Plano de Negócio. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Plano de Negócio; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANTUNES, L.M., REIS, L.R. Gerência agropecuária: análise de resultados - Guaí-
ba: Agropecuária, 1998. 
DORNELAS, Jose Carlos Assis. Plano de Negócios. Rio de Janeiro: 
Editora Campus, 2011. 
 LACRUZ, Adonai Jose. Plano de Negócios. Editora:  Rio de Janeiro: Qualitymark, 
2008. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BATALHA, M. O. (coord). Gestão Agroindustrial . São Paulo: Atlas, 2007. 
CAIXETA FILHO, José Vicente e GAMEIRO, Augusto Hauber (Organizadores). 
Transporte e Logística em Sistemas Agroindustriais.São Paulo: Atlas, 2001.  
ENGEL. A. ANTUNES, L. M. Manual de administração rural: custos de produção. 
2. ed. revisada e ampliada – Guaíba: Agropecuária, 1996. 
PERES JR, José Hernandes et al. Gestão estratégica de custos. 4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2006. 
SOARES,Cláudio César. Introdução ao comércio internacional. São Paulo: ed 
Saraiva, 2004. 
CARNEIRO, S.S. Gestão Ambiental: instrumentos econômicos. Tecbahia, v.17, 
n.1, jan/abr 2002. p.23-33. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Tópicos Avançados 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Oferecer ao aluno a oportunidade de agregar no processo formativo temas, 
tópicos, pesquisas, conhecimentos e experiências de ponta e inovadoras no 
percurso formativo. 

III. EMENTA: 

 Temas Contemporâneos na Formação do Tecnólogo em Agronegócio  identifi-
cados durante o processo formativo. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Língua Brasileira de Sinais - Libras 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Reconhecer as especificidades educativas das pessoas com necessidades 
especiais, rompendo com as pedagogias corretivas, hegemônicas na história 
da educação especial, bem como com as representações que constituem es-
ses sujeitos. 

 Reconhecer as especificidades lingüísticas da comunidade surda e de se co-
municar minimamente com esses sujeitos. 

 Ser conhecedor do movimento e da cultura surda e conhecer, minimamente, a 
Língua Brasileira de Sinais. 

 Ter expressão corporal capaz de comunicar. 

III. EMENTA: 

 A história dos surdos e da surdez. 

 Deficiente auditivo e surdos: dois conceitos distintos. 

 Uma conexão possível: Estudos culturais e estudos surdos. 

 Os artefatos da cultura e a educação de surdos. 

 LIBRAS. 

 Educação e cultura surda. 

 A escola para surdos. 

 As representações dos surdos e da surdez na mídia. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
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 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

THOMA, Adriana da Silva; LOPES, Maura Corcini Lopes (Orgs.). A invenção da 
surdez. Cultura, alteridade, identidade e diferença no campo da educação. Santa 
Cruz do Sul: EDUNISC, 2004. 
KARNOPP, Lodenir Becker; QUADROS, Ronice Muller de. Língua de sinais brasi-
leira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: ARTMED, 2004. 
SKLIAR, Carlos. Surdez: um olhar sobre as diferenças. 2.ed. Porto Alegre: Editora 
Mediação, 2001. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TESKE, Ottmar; CAMPOS, Sandra Regina Leite; HARRISON, Kathryn Marie Pache-
co; LODI, Ana Cláudia (Orgs.). Letramento e minorias. Porto Alegre: Mediação, 
2004. 
LOPES, Maura Corcini. Surdez e Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
STROBEL, Karin. As imagens do outro sobre a Cultura Surda. Florianopolis: Ed. 
da UFSC, 2008. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Matemática Financeira 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Elaborar conhecimentos matemáticos que estimulem o raciocínio lógico e sua 
aplicação na administração de empreendimentos rurais. 

 Compreender e aplicar os instrumentos de cálculo de operações financeiras, 
visando à mensuração de resultados obtidos e a projeção de prováveis resul-
tados de aplicações financeiras. 

III. EMENTA: 

 Desconto de títulos.  

 Índices financeiros.  

 Rendas. 

 Sistemas de amortização de empréstimo.  

 Métodos de análise de investimentos.  

 Uso de planilhas eletrônicas e calculadoras financeiras. 

 Estudo de juros; correlação dos juros, seus efeitos e conseqüências; instru-
mentos de cálculos de aplicações financeiras; fundamentos de finanças; cál-
culo de operações financeiras.  

 Conceitos Gerais: Juros; taxa de juro; diagrama de fluxo de caixa e regime de 
capitalização; Juros Simples e Juros Compostos; Séries de Pagamentos; 
Classificação de Taxas de Juros; Empréstimos. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 
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 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, A., Matemática Financeira e suas Aplicações. Atlas. 2008. 
DI AUGUSTINI, C A e ZELMANOVITS, N. Matemática Aplicada a Gestão de 
Negócios. São Paulo:FGV, 2005. 
SILVA, Sebastião Medeiros da, e outros. Matemática Básica para Cursos 
Superiores. São Paulo: Ed. Atlas, 2006. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e Financeira. São Paulo: Saraiva, 
2009. 
FEIJÓ, Ricardo. Matemática financeira com conceitos econômicos. Saraiva, 
2009. 
GOLDSTEIN, Larry J., Lay, David C. & SCHINEIDER, David I. Matemática Aplicada: 
economia, administração e contabilidade. Rio de Janeiro: Bookmann, 2011. 
HUMMEL, P R V, PILÃO, N E. Matemática financeira e engenharia econômica. 
Thomson Pioneira, 2009. 
JUER, Milton .Matemática Financeira. Rio d Janeiro: IBMEC, 1998. 
ROSS; WESTERFIELD; JORDAN. Princípios de Administração Financeira. 1. ed. 
–São Paulo: Atlas, 2000; 
SOBRINHO, José D. V. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1997 
SILVA, Sebastião Medeiros da, e outros. Matemática para os cursos de econômica, 
administração e ciênicas contábeis. São Paulo: Ed. Atlas, 1999. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. Atlas, 2007. 
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I. IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR: 
Unidade Curricular: Expressão Oral e Escrita 
Número da Unidade:  
Horas teóricas: 60 horas 
Horas práticas: 

II. OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR: 

 Desenvolver a capacidade de redação em língua portuguesa mediante o e-
xercício das técnicas de síntese textual e da construção do parágrafo, obser-
vando as normas gramaticais vigentes, com destaque para a pontuação. 

 Desenvolver a capacidade de comunicação oral, em situações formais e in-
formais. 

III. EMENTA: 

 Gêneros textuais da divulgação científica: artigo acadêmico, resumo, resenha, 
artigo de divulgação científica. 

 Recursos discursivos e lingüísticos, considerando as necessidades de ex-
pressão nos diferentes contextos da divulgação científica: pontuação, meca-
nismos de citação, sintaxe frasal, concordância, regência, conectores, siste-
mas verbal, pronominal e anafórico, paralelismo sintático e semântico, dife-
rentes tipos de construção frásica (ativa, passiva, nominalizada, impessoal), 
atentando para os diferentes efeitos de sentido. 

 Uso do meio eletrônico para a busca de textos, leitura e produção textual. 

IV. METODOLOGIAS DE ENSINO, APRENDIZAGEM E AVALIAÇÃO: 

Em consonância com as competências a serem desenvolvidas para a formação do 
aluno e buscando seu envolvimento de forma ativa no processo de ensino 
aprendizagem, serão adotadas as seguintes metodologias: 

 Aula expositiva e dialogada; 

 Seminários; 

 Trabalhos individuais e em grupo; 

 Dinâmicas de grupo; 

 Estudos de caso; 

 Palestras; 

 Visitas Técnicas 

 Oficinas. 
 
A avaliação da aprendizagem será de caráter contínuo e processual, será realizada 
de forma individual e/ou coletiva no decorrer do processo formativo, através de 
instrumentos que terão por objetivo aferir o desenvolvimento das competências 
previstas, tais como: 
 

 Produções textuais (resenhas) individuais e coletivas; 

 Prova; 

 Participação crítica e reflexiva em seminários, fóruns e visitas técnicas.  



147 
 

Os instrumentos e critérios de avaliação, bem como o modo como esta será 
realizada estarão explicitados no Plano de Ensino da unidade acadêmica a ser 
elaborado pelo professor. 

V. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
ANDRADE, Maria Margarida L. Guia Prático de Redação. São Paulo: Atlas, 2011.  
FELTRIM, V.D., ALUÍSIO, S.M.; NUNES, M.G.V. Uma revisão bibliográfica sobre 
a estruturação de textos científicos em Português. NILC-TR-00-11, outubro 2000. 
(Série de Relatórios do NILC). 
 CAMARA Junior, Joaquim Mattoso. Manual de Expressão Oral & Escrita. São 
Paulo, Editora Vozes, 2001. 

VI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRÉ, Hildebrando Afonso de. Curso de Redação. São Paulo: Moderna, 1989. 
BEZERRA, B.G. A resenha acadêmica em uso por autores proficientes e inici-
antes. In: Gêneros textuais e comunidades discursivas: um diálogo com John Swa-
les. Belo Horizonte: Autêntica, 2009, p. 95-116. 
CHARAUDEAU, P. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006. 
CUNHA, Celso. Gramática do Português Contemporâneo. Belo Horizonte, 1980. 
FREIRE, Paulo. A importância do ato de ler em três artigos que se completam. 
São Paulo: Cortez. 
GREENHALGH, T. Como ler artigos científicos. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2008. 
MARTINS, Maria Helena. O que é leitura? São Paulo: Brasiliense, Coleção Primei-
ros Passos, 1997. 
SCHNEUWLY, B.; DOLZ, J. et al. Gêneros orais e escritos na escola. Campinas: 
Mercado das Letras, 2004.  
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