
 

IV PERÍODO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 
 
 

Disciplina: Empreendedorismo e Planejamento Estratégico 

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

Atividade empreendedora. Identificando oportunidades. Transformação da 

oportunidade em conceitos. Avaliação do potencial do lucro e do crescimento. 

Dinâmica dos negócios. Escolha da estratégia competitiva. Implementação de 

negócios. Pré-requisitos necessários para o início de um empreendimento. Análise 

financeira do novo empreendimento. Preparação do plano de negócios para a 

viabilização do empreendimento. Conceitos de planejamento e de sistema. Uma 

metodologia de elaboração e implementação do planejamento estratégico nas 

empresas. Diagnóstico estratégico. Missão da empresa. Objetivos e desafios 

empresariais. Estratégias empresariais. Políticas empresariais. Projetos e planos de 

ação. Controle e avaliação do planejamento estratégico. Sugestões para melhor 

utilização do planejamento estratégico nas empresa. 

 

 

 

Disciplina: Comercialização Agrícola 

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

Introdução à Comercialização de Produtos Agrícolas. Mercados e preços agrícolas. 

Organização e Desenvolvimento de Mercados. Custos de Comercialização. Análise e 

Acompanhamento de Mercados Físicos. Mercados de Milho e Soja. Mercados de Boi 

e Laranja. Distribuição de Alimentos. Básico de Mercado Futuro. Básico de Mercado 

de opções. Análise Fundamentalista e Grafista. Estratégias Operacionais com 

Mercados Futuros e de Opções. Planejamento da Comercialização. Margem de 

Esmagamento e Internalização de Preços. Aplicação ao Mercado de Soja. 
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Disciplina: Cadeias Produtivas das Grandes Culturas II 
 

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

Cadeia Produtiva de grãos e oleaginosas: tendência e cenários. Análise Competitiva. 

Estratégias de comercialização. O sistema Agroindustrial exportação e mercados 

externos. Biodiesel. 

 

 
Disciplina: Sistemas Agroindustriais 

 

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

A Teoria de Sistemas e as principais Cadeias Agroalimentares ou Agroindustriais. 

Sistema de produção sucro-alcooleiro. Sistema de produção pecuário (bovinos, 

suínos e aves). Sistema de produção de grãos oleaginosos.  Sistema de produção de 

café.  Sistema de produção de fibras. Sistema de produção de cítricos. 

 

 

Disciplina: Negócios Florestais e Agronegócios Alternativos 

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

Gestão da produção florestal. Análise de oportunidades de mercado florestal. 

Alternativas de negócios agropecuários. Estratégias para pequenas e médias 

propriedades. 
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Disciplina: Tecnologia de Alimentos 

 

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

Trata dos tipos de Agronegócios (carnes, leites, frutas e hortaliças e grãos) e seus 

processos de obtenção, transformação, acondicionamento, transporte e distribuição. 

Procedimentos de higienização e boas práticas de fabricação na cadeia produtiva. 

Qualidade e Segurança de Alimentos. Caracterização física, química e biológica de 

resíduos agroindustriais, bem como da estratégia de conquista dos consumidores das 

zonas urbanas, nacional e internacional como fator diferencial da produção alimentar 

através da Certificação de origem e da Rastreabilidade. 

 

 
 

Disciplina: Gestão de Inovação Tecnológica 
 

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

Inovação tecnológica: definição e perspectivas; Conceitos e propriedades da 

tecnologia; O processo de inovação tecnológica – conceito, fases e gerenciamento. 

Criação e disseminação de tecnologia; Adoção, implementação e disseminação da 

tecnologia, trabalho criativo, contexto da mudança, processos decisórios; Formulação 

de estratégias. 

 
 

Disciplina: Estágio Supervisionado II 

 

Carga Horária: 60 h/a semestral 
 

EMENTA 

- Diagnóstico externo da organização. 

- Diagnóstico da área de interesse específica. 
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- Construção do referencial bibliográfico. 


