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PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Elaboração de Projetos Agroindustriais 

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado Ao Ensino Médio 

Série: 3º Ano 

Carga Horária: 40 h/a (33 h/r) 

Docente Responsável:  

EMENTA 

Introdução à Elaboração de Projetos Agroindustriais. Análise de mercado. Tamanho e 

localização do projeto. Estudo do arranjo físico. Seleção dos materiais e equipamentos para o 

projeto. Análise financeira: estimativas de custo e investimento. Comercialização e marketing.  

OBJETIVOS 

Geral 

· Planejar, elaborar e desenvolver projetos agroindustriais/ agroalimentares, utilizando os 

conhecimentos e saberes discutidos no curso. 

Específicos 

· Compreender como a pesquisa de mercado consumidor pode influenciar na viabilidade 

de escolha do setor agroindustrial a ser desenvolvido em uma região; 

· Conhecer os fatores intervenientes na escolha do local, tamanho, equipamentos e 

materiais necessários para desenvolver um projeto agroindustrial/ agroalimentar; 

· Compreender como o custo da matéria prima, da mão de obra, dos custos fixos e de 

despesas gerais influenciam na definição do preço de venda de uma mercadoria, produto 

ou serviço; 

· Conhecer estratégias de marketing de produtos e serviços. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

· Análise de mercado: planejamento, implementação, tratamento, análise e interpretação de 

dados de uma pesquisa de mercado. 

· Definição do produto: matéria-prima de qualidade; consumidores, fornecedores e 

concorrência. 

· Tamanho e localização do projeto. 

· Estudo do arranjo físico: infra-estrutura, equipamentos e materiais de um projeto 

agroindustrial. 
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· Estimativas de investimento e de custo: plano de produção/ comercialização; custos fixos 

e variáveis; custos diretos e indiretos; custo unitário de produção; preço de venda. 

· Comercialização e marketing. 

· Elaboração e apresentação de um projeto de indústria de alimentos. 

METODOLOGIA DE ENSINO  

· Aulas expositivas teóricas, ilustradas com recursos audiovisuais; 

· Atividades (pesquisas de aprofundamento a partir de dúvidas surgidas em sala de aula e 

trabalhos individuais e grupais);  

· Exercícios aplicados a situações da prática agroindustrial/ agroalimentar; 

· Recursos didáticos (lousa/ pincel atômico; data show/ slides/ apresentador óptico). 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM  

· Pesquisas de aprofundamento individuais e grupais (a partir de dúvidas surgidas); 

· exercícios de fixação; 

· atividades extracurriculares; 

· seminários grupais; 

· elaboração e apresentação de um projeto agroindustrial. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Materiais: recursos audiovisuais (data show/ slides/ apresentador óptico). 
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