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IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: Sousa
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DISCIPLINA: Introdução à Administração e Economia Rural CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0961

PRÉ-REQUISITO: sem pré-requisito

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X ] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 2021.1

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 40 h/a PRÁTICA: 20 h/a EaD¹: não se aplica

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 a/s

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h/a

DOCENTE RESPONSÁVEL: Marcelle Afonso Chaves Sodré

EMENTA

Evolução da Administração. Empresas: Implantação, administração e organização. Gestão de empresas: suprimentos, pessoal, finanças,

contratos e comércio. Sistemas de Informações gerenciais. Chefia e Liderança. Marketing. Perspectiva histórica do pensamento econômico.

Definições e evolução da economia. Os agentes econômicos. Os sistemas econômicos. Organização econômica: setores, fatores de

produção. Teoria do consumidor (formação de preços, demanda, oferta, equilíbrio e formação de preço, teoria do mercado, elasticidade).

Teoria da produção e teoria da empresa. Teoria da repartição. Estruturas de mercado, abertura de mercados e globalização. Micro e

macroeconomia; Preços; Mercados do agronegócio brasileiro.

OBJETIVOS

Geral: Analisar unidades de produção agropecuária do ponto de vista administrativo e econômico, de maneira que possa propor soluções

de gestão dos processos produtivos e comerciais, tornando-os economicamente, socialmente e ambientalmente sustentáveis.

Específicos:

Compreender e gerenciar os processos da administração e economia rural para o desenvolvimento de agronegócios

Analisar e propor soluções gerenciais em seu ambiente de trabalho visando a eficácia profissional e sustentável do mercado.

Planejar e gerenciar sua carreira profissional e estar hábil a tomar inciativas empreendedoras.

Adquirir uma visão do panorama geral sobre a lógica econômica de mercado e seus agentes no contexto aplicado.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1 Noções gerais de administração: organização, níveis organizacionais, estruturas

organizacionais contemporâneas e o futuro do trabalho.

EaD1 [ ] Presencial [X]

2 Processo administrativo: planejamento e organização. EaD [ ] Presencial [X]

3 Processo administrativo: direção e controle. EaD [ ] Presencial [X]

4 Competências gerenciais clássicas e contemporâneas (hard e soft skills). EaD [ ] Presencial [X]

5 Planejamento de carreira: estilos de aprendizagem, âncoras e gestão de carreira EaD [ ] Presencial [X]

6 Noções de Marketing empresarial e pessoal EaD [ ] Presencial [X]

7 Chefia e liderança: conceito, estilos e atualidade EaD [ ] Presencial [X]

8 Chefia e liderança: seleção por competência EaD [ ] Presencial [X]

9 Definições e evolução da economia EaD [ ] Presencial [X]

10 Noções econômicas: agentes, sistemas e organização EaD [ ] Presencial [X]

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas. Leitura orientada nos assuntos relacionados com a disciplina, permitindo aos alunos a discussão de problemas atuais, na

perspectiva dos conhecimentos teóricos da disciplina. Debates. Dinâmicas e trabalho em grupo. Estudos de caso.

RECURSOS DIDÁTICOS

[ X ] Quadro

[ X ] Projetor

[ X ] Vídeos/DVDs

[ X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ X ] Outros³: textos compilados, material didático desenvolvido e encaminhado pelo próprio professor

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Avaliação contínua através da participação do aluno em sala de aula e cumprimento das atividades realizadas;

Aplicação de avaliação escrita e realização de trabalhos em grupo para verificação da aprendizagem e desenvolvimento das

competências adquiridas, de acordo com o disposto do capítulo de Avaliação do Desempenho Acadêmico, do  Regimento

Didático dos Cursos Superiores Presenciais e a Distância do IFPB.
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