
 
 

 
 

 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Planejamento e Desenvolvimento Sustentável 

Curso: TECNOLOGIA EM AGROECOLOGIA 

Período: 6º 

Carga Horária: 60h Carga Teórica: 60 Carga Pratica:  

Docente Responsável: 

 

EMENTA 

 
Conceito geral de planejamento. Tipologia dos sistemas produtivos. Planejamento no 
Empreendimento Rural. Produtos orgânicos: composição do sistema, plano de produção. 
Critérios de classificação dos canais de comunicação. Concorrência. Estratégia de Médio e 
longo prazo. Planejamento operacional. 
 

OBJETIVOS 

 
Geral 

Propiciar ao aluno do curso de tecnologia em Agroecologia, informações suficientes 

para que o mesmo atue com reconhecida competência em sua profissão, de forma a obter 

êxito no uso de técnicas e tecnologias apropriadas, a ao planejamento e execução de 

atividades pertinentes a agropecuária de base agroecológica e ou orgânica, o que facilitará a 

sua inserção no mundo do trabalho. Alem dessa formação tecnológica, o discente receberá 

ensinamentos sobre valores éticos e sociais, uma vez que a qualificação profissional deverá 

ultrapassar o treinamento para a ocupação em postos de trabalho e ser também uma 

qualificação para a vida e para a cidadania. 

 
Específicos 
 

Capacitar o discente para desenvolver suas atividades profissionais através da 

aplicação de conhecimentos técnicos adequados a cada situação cotidiana, sem ferir os 

princípios éticos, respeitando os limites da natureza, na promoção do  planejamento e do 

desenvolvimento em atividade da agropecuária agroecológica e ou orgânica, levando em conta 

sua sustentabilidade econômica, ambiental e social; 

         Favorecer o desenvolvimento intelectual e pratico do futuro profissional na de praticas de 

planejamento estratégico atual e de investimentos futuros nos diversos setores da 

agropecuária de agroecologica e ou orgânica; 

         Formar um profissional que seja capaz de planejar, executar e gerenciar atividades de 

agropecuária agroecologicas e ou orgânica, através da utilização/aplicação do uso dos 



princípios da agroecologia, e de legislação ambiental vigente em nosso país e 

internacionalmente. 

 

 

 

 

 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO (O que se pretende ensinar?) 

 
I - Conceito geral de planejamento; 
II – Tipos de Planejamentos: 
III - Tipologia dos sistemas produtivos; 
IV - Planejamento no Empreendimento Rural;  
V - Produtos orgânicos: composição do sistema, plano de produção; 
VI - Territorial – Territórios Rurais de Cidadania; 
VII - Critérios de classificação dos canais de comunicação. Concorrência.  
VIII - Estratégia de Médio e longo prazo.  
IX- Planejamento operacional. 
X - Elaboração de projeto de desenvolvimento sustentável de uma unidade produtiva Familiar 
 
 

METODOLOGIA DE ENSINO (Como se pretende ensinar?) 

A apresentação do conteúdo dar-se-á mediante aulas teóricas e práticas, apoiadas em 
recursos audiovisuais e computacionais, bem como estabelecendo um ensino-aprendizagem 
significativo. Aplicação de trabalhos individuais, apresentações de seminários e lista de 
exercícios. 
 

AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 
A avaliação de aprendizagem dos discentes consistirá em realização de prova escrita, trabalho 
de pesquisa individual, apresentação de seminários (em equipe), relatórios de aulas práticas, 
participação em discussões temáticas em sala de aula. As avaliações ocorrem distribuídas ao 
longo do semestre letivo, sendo: duas prova discursiva peso (100);              05 exercício peso 
(20), ou apresentação de relatório peso: (50) e ou uma pesquisa bibliográfica com tema 
selecionado peso (50). 
 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 
Como recurso didático utilizar-se-á do equipamento (multimídia: Data show; computador; 
lâminas de Power Point), além de lousa, pincel e apagador; Ficha roteiro; livros e revistas para 
leitura complementar e ilustração. 
 

PRÉ-REQUISITO 
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