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PROGRAMA DE DISCIPLINA 

CURSO Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Agropecuária  

PROFESSORA Beatriz Omena Pedrosa ANO/SEMESTRE 2018.1 

 

Código Turma Disciplina Carga Horária 
 

Semanal¹ Total² 

  Administração de Negócio 
Agropecuário II 

2 60 Aulas (45 horas) 

¹Número de aulas semanais;  ² Total de horas (relógio) da Disciplina. 

Ementa 

Administração de Empresas Agropecuárias: conceito, importância e características do setor. O 

controle das atividades agropecuárias; custos e capitais. Aspectos e logísticos da atividade 

agropecuária. Comercialização da produção agropecuária. Financiamentos das atividades 

agropecuárias e sistemas de cooperativas. Análise da extensão rural a luz das discussões 

contemporâneas sobre o rural e o urbano, a relação local e global, sustentabilidade ambiental 

e agricultura familiar. 

Objetivos 

Geral 

Proporcionar elementos teóricos e metodológicos de análise econômicos financeiros e de 
planejamento da empresa rural, com vistas a melhorar a atuação administrativa dos 
Empreendimentos Agropecuários. 

Específicos 

 Reforçar a importância dos negócios agropecuários 

 Identifica a importância dos negócios agropecuários para agricultura familiar 

 Mostrar a necessidade da profissionalização do negócio agropecuário 

 Identifica a importância dos negócios agropecuários para agricultura familiar 

 Apontar problemas e soluções do setor agropecuário 

 Comportamento do negócio agropecuário no Brasil e no Mundo 
 

Conteúdo Programático 

 

 1- Reforço conceito a administração de negócios agropecuários 

 2- Definições das características do setor 

 3- Logística: importância e problemas 
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 4- Modais Brasileiros: meios mais utilizados, vantagens e desvantagens 

 5 – Profissionalizar o setor: abordagem da necessidade e profissionalização como via 
para crescimento 

 6 – Definições do comportamento da agropecuária brasileira 

 7 - Interpretação de Resultados: auxilio na interpretação de análise financeira  

 

Metodologia 

Aulas expositivas, dialogadas, atividades individuais e em grupo. 

 

Avaliação 

A avaliação nesta disciplina se dará ao longo do semestre por meio de três 
provas parciais (prova 1, prova 2 e prova 3). A prova 1 será composta por questões que 
exigirão conhecimento teórico e poderão ser respondidas em forma de texto ou em 
formato múltipla escolha, valendo 10,0 pontos. A prova 2 será composta através de 
trabalhos que valerão 5,0 pontos e exercícios solicitados em sala valendo mais 5,00 
pontos, totalizando assim 10,00 pontos para segunda prova. A prova 3, assim como a 
prova 02, também será composta por questões que exigirão conhecimento teórico e 
poderão ser respondidas em forma de texto ou em formato múltipla escolha, valendo 
10,0 pontos. 
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