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CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3 h/a

CARGA HORÁRIA TOTAL: 60 h/a

DOCENTE RESPONSÁVEL: Eduardo Santiago Beltrão

EMENTA

Organização social. Levantamento patrimonial. Custo de produção. Comercialização. Formação de preço. 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



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

rurais

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

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

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

CONTEÚDO PROGRAMATICO

I – Organização social

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 – Levantamento Patrimonial

IV – Custo de produção

V – Comercialização

VI – Formação de preços

IV - 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

1. Aulas expositivas, dialogadas, ilustradas com recursos audiovisuais (teóricas) e teórico-práticas (visitas

técnicas)

2. Desenvolvimento de atividades como leitura e discussões de textos, pesquisas de trabalhos individuais,

grupais e seminários.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[X] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[X ] Periódicos/Livros/Revistas/Links



[ ] Equipamento de Som

[X ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ X] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

q. Seminários, trabalhos escritos e relatório de aulas práticas.
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Bibliografia Complementar:

OBSERVAÇÕES

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , desde que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos util izadas que não estejam citada.

4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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