
 

 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome da Disciplina:  Gestão da Produção 

Curso: Tecnólogo em Agroecologia 

Série/Período: 5 

Carga Horária: 60h Carga Horária: 20h Carga Teórica: 40h  

Docente Responsável:  

 

EMENTA 

 
Escolas do pensamento administrativo; Evolução da administração e seus efeitos na sociedade 
e meio ambiente. Prática dos elementos da ação administrativa: Planejamento, Organização, 
Direção e Controle. Técnicas modernas de gestão do trabalho e da produção: gestão da 
Qualidade Total e Gestão e Gerenciamento Ambientais. 
 

OBJETIVOS 

Geral 

 Proporcionar aos estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Agroecologia a 
compreensão geral e específica da gestão de unidades agrícolas de produção, suas 
estratégias de controle, tomada de decisão, relação com pessoas e instituições, bem 
como na utilização dos recursos de produção pelos agricultores e suas famílias.  

 

Específicos 

 

 Proporcionar ao aluno conhecimento sobre a evolução dos processos de administração 
de propriedades rurais 

 Estudar os efeitos da administração rural sobre o bem estar da sociedade e do meio 
ambiente 

 Capacitar o aluno para realizar o planejamento, organização e controle da produção 
em propriedades rurais 

 Repassar conhecimento de como realizar a gestão da qualidade de produtos agrícolas 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

I – Escolas do pensamento administrativo 
1. Antecedentes históricos da administração 
2. As abordagens da administração 
3. A abordagem clássica da administração 
4. A abordagem humanística da administração 
5. A abordagem organizacional da administração 
6.  Evolução da administração e seus efeitos na sociedade e no meio ambiente 

II - Prática dos elementos da ação administrativa: Planejamento, Organização, Direção e 
Controle.  

1. Planejamento como parte integrante do processo de gestão 
2. Planejamento e controle da produção: compra e insumos, comercialização e captação 

de créditos 
3.  Tipologia das empresas agrícolas 
4. Especificidade da produção agrícola 



5. Proveitos, receitas e recebimentos: custos despesas e pagamentos 
6. Classificação dos custos 
7. Estruturas das empresas agrícolas e custos associados 
8. Apuramento de resultados: Elaboração de orçamento 

III - Técnicas modernas de gestão do trabalho e da produção: gestão da Qualidade Total e 
Gestão e Gerenciamento Ambientais. 

1. Modelos de gestão 
2. Modelo de gestão aplicada a agricultura familiar 
3. Controle da qualidade da produção 

Gerenciamento de problemas ambientais decorrentes da produção agrícola 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em 
recursos impressos e audiovisuais. Aplicação de trabalhos individuais e em equipes, 
apresentações de seminários e lista de exercícios. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
Prova escrita, Seminários, trabalhos escritos e relatório de aulas práticas. 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Quadro Branco, Pincel, Projetor Multimídia, material impresso. 
 

PRÉ-REQUISITO 
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