
 

  
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Avaliação e Diagnóstico de Unidade de Produção 

Curso: Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia 

Série/Período: 06 

Carga Horária: 60h Carga Horária Teórica: 30 h Carga Horária: 30 h 

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 

O estabelecimento agrícola como um sistema. A abordagem global da unidade de 
produção. Guia para a observação do sistema de produção. O estágio na unidade de 
produção, acompanhamento das atividades agrícolas, observação e coleta de dados, 
síntese preliminares. Compreensão da lógica de funcionamento, análise e 
diagnóstico da unidade de produção. Proposições técnicas e Elaboração do relatório. 

 

OBJETIVOS 

 

Geral 
 

Proporcionar ao aluno princípios e entendimentos de sistemas integrados de 
produção, ao uso otimizado de recursos, e a avaliação e desempenho de sistemas.  

 

Específicos 

 Fornecer ao Aluno uma abordagem clara dos conceitos básicos e dos sistemas 
de produção aplicáveis aos processos operacionais de uma variedade de empresas 
e organizações.  
 Familiarizar o acadêmico com os aspectos e implicações que envolvem o 
planejamento e controle da produção frente às novas realidades estratégicas e 
tecnológicas.  
 Relacionar a função produção com a prática, através de trabalhos de campo ou 
visitas técnicas. 
 Construção de uma proposta de intervenção a uma unidade de exploração 
agropecuária. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 

 Caracterização e tipologia dos sistemas agrários de produção 
 Conceito geral de planejamento.  
 Planejamento no Empreendimento Rural.  
 Planejamento operacional. 
 Produtos orgânicos: composição do sistema, plano de produção.  
 Critérios de classificação dos canais de comunicação. 
 Concorrência.  



 Estratégia de Médio e longo prazo.  
 Conceitos básicos de desenvolvimento sustentável.  
 O papel da pesquisa e da extensão rural 
 Planejamento participativo. 
 Análise de processos (regionais/locais) de desenvolvimento 
 Estudo de sistemas agrários de produção 
 Diagnóstico de uma Unidade de Exploração Agropecuária 
 Visita e acompanhamento de Unidade Agropecuária 

 Proposições técnicas e Elaboração do relatório. 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 

Aulas teóricas: expositivas dialogadas, baseadas na bibliografia indicada; 

Exercícios e leituras complementares para a elaboração de resumos, fichamentos 
ou atividade similar visando a consolidação do conhecimento adquirido, além de 
estimular o aluno na busca de informações pertinentes. 
Integração entre aulas teóricas e aulas práticas: Serão ministradas aulas teóricas 
expositivas com auxílio de ilustrações, materiais etc, baseadas nas bibliografias 
indicadas e aulas práticas com assessoramento individual e/ou em grupo para cada 
sub-turma, orientando a partir das dificuldades dos alunos. 

 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

A avaliação, conforme o PPC do Curso de Tecnologia em Agroecologia se dará de 
forma continua e sistemática, por meio de trabalhos individuais e em grupo, que 
comporão a nota juntamente com provas dissertativas e práticas. Os alunos ao final da 
Disciplina deverão apresentar, sob a orientação do Professor, um Relatório, como 
forma de preparação ao TCC, inclusive como proposta de intervenção a uma Unidade 
de Exploração Agropecuária. 
 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 

Quadro branco; Slides; Apostilas; recursos bibliográficos por meio de livros e 
artigos; Computador; Unidades de produção para práticas e visitação. 

PRÉ-REQUISITO 

 

Metodologia da Pesquisa Científica  e  Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente 
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