
 

V PERÍODO DE TECNOLOGIA EM AGRONEGÓCIO 
 

Disciplina: Cadeias Produtivas das Grandes Culturas III 

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

Cadeia Produtiva Algodão, feijão, arroz, citrus. Análise Competitiva. Estratégias de 

comercialização. O sistema Agroindustrial exportação e mercados externos. 

 

Disciplina: Elaboração e Análise de Projeto para o Agronegócio 

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

Projetos agropecuários como instrumentos de política agrícola. Projetos de 

investimentos na administração da empresa rural. Técnicas de capitalização e 

desconto. Formação de fluxos de caixa dos projetos agropecuários. Depreciação. 

Custo de capital (taxa de desconto para análise privada). Métodos de avaliação 

econômica de projetos.  Inflação. Incerteza e risco. 

 

Disciplina: Gestão de Pequenas e Médias Propriedades Rurais 

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

Caracterização, ambiente e papel da administração da pequena empresa rural; 

principais teorias de administração na gestão do empreendimento rural; a teoria da 

qualidade na agricultura; métodos de observação na propriedade rural; noções de 

contabilidade geral e analítica; o diagnóstico pela análise comparativa; uso de 

referências de administração rural; o planejamento técnico-econômico-financeiro da 

pequena e média empresa rural; problemas típicos de decisão em empreendimentos 

agropecuários;  
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Disciplina: Agronegócio em Turismo Rural 

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

Conceito de turismo rural. Potencialidades das atividades de turismo na área rural, 

discutindo geração de empregos e os efeitos que elas podem ter sobre o meio 

ambiente. Poder Público na regulação da atividade e a formulação de políticas 

públicas para o turismo rural e se ressaltou a responsabilidade ética em relação aos 

conceitos e às práticas e, sobretudo, à preservação da cultura do campo. Turismo no 

espaço rural e sustentabilidade. Planejamento e gestão do turismo em espaço rural. 

 

 

Disciplina: Captação de Recursos para Investimentos em Agronegócio 

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

 

As condições necessárias para iniciar negociações com bancos. Fundos de 

investimento de capital de risco. Governos, financiadores, doadores e com outras 

empresas. Atração de novos investimentos; Operações financeiras e as taxas de 

juros; Impacto dos impostos nas operações de captações de recursos; Técnicas para 

avaliar alternativas de captação de recursos; Produtos oferecidos pelo mercado 

financeiro. 

 

 

Disciplina: Agricultura Familiar 

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

As ideias em torno da funcionalidade da agricultura familiar para o desenvolvimento 

capitalista. Política agrícola favorável à modernização da agricultura familiar: Criação 

do Ministério de Desenvolvimento Agrário e a política Nacional de Assistência Técnica 
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e extensão rural. A emergência da noção de agricultura familiar no Brasil. A 

diversidade da agricultura familiar brasileira. A implantação do PRONAF e o campo 

de debate em torno do fortalecimento da agricultura familiar. Temas associados à 

agricultura familiar: a) pluriatividade, b) multifuncionalidade da agricultura; c) reforma 

agrária; d) sustentabilidade; e) segurança alimentar; f) desenvolvimento territorial e g) 

participação e organização social. Pesquisa e agricultura familiar: a Embrapa e o 

GIPAF. 

 

Disciplina: Gestão de Pessoas no Agronegócio 

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

Estudo e aplicação da gestão de pessoal, concernente a sua integração no ambiente 

de trabalho de agronegócios. Estudos dos pressupostos básicos, técnicas e 

ferramentas relativas ao planejamento, seleção, remuneração, desenvolvimento e 

avaliação e integração dos recursos humanos, aplicáveis no ambiente empresarial de 

agronegócios. 

 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

 
 

Carga Horária: 40 h/a semestral 
 

EMENTA 

Definição do tema e do problema da pesquisa de TCC. Levantamento de referencial 

teórico. Análise do Projeto de Monografia e Orientação Metodológica. 

Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC. 

 

 

 

Disciplina: Estágio Supervisionado III 

 
Carga Horária: 60 h/a semestral 
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EMENTA 

Execução da pesquisa: organização do trabalho de campo e realização das análises 

e conclusões. Análise e interpretação dos dados. Relatório da pesquisa: estruturação 

da monografia. Normas da A.B.N.T. 

 

 


