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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: Apresentar conceitos básicos de economia e administração, focando as problemáticas econômicas e o agronegócio, fornecendo aos

discentes, panorama geral sobre a dinâmica da economia rural.

Específicos:

Adquirir uma visão ampla com relação as perspectivas das oportunidades de trabalho e administração de organizações no

contexto de economia global e em ambientes competitivos.

Entender os processos macroeconômicos e microeconômicos aplicados ao meio rural, conhecendo um panorama geral sobre

a lógica econômica de mercado e seus agentes no contexto aplicado.

Compreender e refletir sobre agronegócios, economia solidária e o inerente desenvolvimento econômico.



CONTEÚDO PROGRAMATICO

1 Evolução da administração e o processo administrativo. EaD1 [ ] Presencial [X]

2 Perspectivas das oportunidades de trabalho e da economia. EaD [ ] Presencial [X]

3 Empreendedorismo e desenvolvimento econômico EaD [ ] Presencial [X]

4 Macroeconomia e microeconomia EaD [ ] Presencial [X]

6 Agronegócio, cooperativismo e desenvolvimento econômico EaD [ ] Presencial [X]

7 Estratégias organizacionais de Cooperativas EaD [ ] Presencial [X]

8 Noções econômicas e teorias: estrutura e equilíbrio de mercado EaD [ ] Presencial [X]

9 Noções econômicas e teorias: elasticidade EaD [ ] Presencial [X]

10 Abertura de mercados e globalização 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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