
 

III PERÍODO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 
 
 

Disciplina: Cadeias Produtivas das Grandes Culturas I 

 
Carga Horária: 80 h/a semestral 
Créditos: 4 h/a 
 
EMENTA 

Cadeia Produtiva do Café e da Cana-de-açucar: tendência e cenários. Análise 

Competitiva. Estratégias de comercialização. O sistema Agroindustrial exportação e 

mercados externos. 

 
 

Disciplina: Cooperativismo 

 
 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
Créditos: 3 h/a 
 
EMENTA 

Empresas de capital e cooperativas. Evolução da doutrina cooperativista. Legislação 

cooperativista. Administração em cooperativas. Participação e educação do 

cooperado. Controle financeiro de empresas cooperativistas. Balanços e 

demonstrativos. Avaliação de eficiência econômica e social da empresa cooperativa. 

Cooperativismo e organização industrial. Economia de empresas e estratégias de 

negócios das empresas cooperativadas. 

 
 

Disciplina: Finanças Aplicadas ao Agronegócio 
 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
Créditos: 3 h/a 
 
EMENTA 

Noções básicas de planejamento financeiro; administração do capital circulante; 

investimentos de capital e a análise de risco e retorno; fontes de financiamentos; 

estrutura e custo de capital; decisões de investimentos de curto e longo prazo; 

administração das disponibilidades; administração das duplicatas a receber e pagar; 

administração dos estoques, etc. 



6 

 

 

Disciplina: Gerência de Qualidade em Agronegócio 

 
 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
Créditos: 3 h/a 
 
EMENTA 

Histórico e conceito de qualidade. Ferramentas Gerenciais da gestão da qualidade. 

Modelos de Excelência e TQM. Modelos Normalizados de Sistemas de Gestão: ISO 

9001, ISO 14001. 

 
Disciplina: Gestão Ambiental e Desenvolvimento Sustentável 

 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
Créditos: 3 h/a 
 
EMENTA 

Conceito e importância da gestão ambiental. Instrumentos de gestão: educação 

ambiental, planejamento ambiental, avaliação de impacto ambiental, legislação 

ambiental, indicadores de desenvolvimento sustentável. Certificação ambiental e 

competitividade. Gestão tecnológica para produtos e processos sustentáveis. 

Aspectos do sistema de gestão ambiental (ISO 14000). Auditoria ambiental interna. 

Determinantes da adoção de tecnologias agrícolas sustentáveis. 

 

Disciplina: Logística Agroindustrial 

 
 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
Créditos: 3 h/a 
 
EMENTA 

A competitividade do transporte no agribusiness brasileiro. Expansão da fronteira 

agrícola e desenvolvimento do agribusiness. Particularidades das modalidades de 

transporte. Processamento de pedidos. Movimentação rodoviária de produtos 

agrícolas selecionados. Instrumentos para gerenciamento de risco no transporte. 

Abordagem logística. Custos de Transportes. Decisões de Transportes. 
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Disciplina: Mercado Nacional e Internacional de Produtos 

 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
Créditos: 3 h/a 
 
EMENTA 

Evolução do agronegócio brasileiro com ênfase na comercialização dos seus produtos 

no mercado nacional e internacional, nas principais modalidades de vendas utilizadas, 

no planejamento comercial e no gerenciamento do risco de preços.   

 

 

Disciplina: Sistemas de Informação em Agronegócio 

 
 
Carga Horária: 40 h/a semestral 
Créditos:2 h/a 
 
EMENTA 

O poder sutil da informação. Informação e Responsabilidade Individual. Tecnologia de 

Informação e Organização. Painel para especialistas. Informação e Organização 

Virtual. Pensamento Indutivo e Tecnologia de Informação. Componentes-chaves de 

um sistema de informação. Planejamento de sistemas. Especificação de informação. 

ERP. JAD - Joint Application Design. EIS - Executive Information System. DSS - 

Decision Support Systems. Gerenciando o Projeto de Sistemas: PMBOK. 

 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado I 

 
EMENTA 

O Estágio Supervisionado constitui-se em um trabalho de campo onde as atividades 

práticas são exercidas mediante fundamentação teórica prévia ou simultaneamente 

adquirida, com o objetivo de integrar o processo de ensino-pesquisa-aprendizagem. 

Ao final do estágio o aluno deverá apresentar um relatório na área de Agronegócios, 

com parecer do professor supervisor de estágio e realizado sob a supervisão de 

profissionais de empresas privadas ou de órgãos públicos, de acordo com o 

Regulamento do Estágio Supervisionado do curso Superior de Tecnologia em 

Agronegócio. 
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