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Disciplina: Princípios de Administração e Gerência 

Carga horária: 60 horas 

 

Ementa  

Administração como ciência, arte, teoria, pesquisa e ação (gestão) administrativa. A evolução 

histórica e a influência das mudanças na administração através dos tempos. A área de atuação do 

gestor. Perspectivas e tendências. Modelos de Administração Científica, relações humanas, 

burocrático, sistêmico, contingencial, por objetivos, estratégico, participativa, nipônico, empreendedor, 

holístico e virtual. As novas abordagens sobre administração e os desafios das micro e pequenas 

empresas. 

 

Conteúdo Programático: 

 Escolas da Administração; 

 Influência das mudanças na Administração através dos tempos; 

 Novas abordagens sobre Administração; 

 Perspectivas e desafios da gestão; 

 Estrutura administrativa; 

 Técnicas de Gestão; 

 Modelos de gestão. 

 

Objetivos 

a) Conhecimento dos vários temas que envolvem a Administração como Ciência; 

b) Permitir  a identificação dos perfis de Administração e suas características; 

c) Identificar quais as técnicas e princípios mais adequados para os problemas de ordem micro e 

macro organizacional que deverão ser aplicados na tarefa de solucioná-los com eficácia; 

d) Permitir ao egresso desenvolver competências gerenciais. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Sínteses temáticas; 

 Estudos de caso; 

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 



Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8. ed.  Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2011. 

TACHIZAWA, Takeshy. Criação de novos negócios: gestão de micro e pequenas empresas. 2. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2010. 

TAYLOR, Frederick Winslow. Princípios de administração científica. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARAUJO, Luis César G. de. Teoria geral da administração: aplicação e resultados nas empresas 

brasileiras. São Paulo: Atlas, 2004. 

DRUCKER, Peter F. Administrando para o futuro: os anos 90 e a virada do século. São Paulo: 

Cengage Learning, 2010. 

FAYOL, Henri. Administração industrial e geral: previsão, organização, comando, coordenação, 

controle. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 

revolução digital. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2004. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral da administração: uma abordagem prática. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Metodologia e Técnicas de Pesquisa 

Carga horária: 30 horas 

 

Ementa 

Ciência e conhecimento Científico, Metodologia Científica, O que é Pesquisa, Pesquisa e 

Espírito Crítico, Projeto de Pesquisa, Questionário, Normas da ABNT, Monografia, Orientação prática 

às monografias. Proporcionar aos alunos condições de aplicar e desenvolver um planejamento de 

pesquisa nas organizações e em trabalhos científicos, visando habilitar o aluno a desenvolver e 

apresentar trabalhos científicos segundo as normas e padrões vigentes. 

 

 

Objetivos 

Capacitar os egressos a conhecerem e dominarem as técnicas de desenvolvimento de 

pesquisa e estudos científicos, enriquecendo sua formação intelectual e profissional, permitindo aos 

mesmos agirem com os diferenciais competitivos no mercado. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de metodologia científica. 7. 

ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatórios, publicações e trabalhos científicos. 

7. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de 

trabalhos na graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

DEMO, Pedro. Introdução à metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 5. ed. São Paulo:  Atlas, 2010.   

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e 

execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisa, elaboração, análise e interpretação de 

dados. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

VERGARA, Sylvia Constant. Projetos e relatórios de pesquisa em administração. 14. ed. São 

Paulo: Atlas, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Política e Desenvolvimento Regional 

Carga horária: 30 horas 

 

Ementa 

Conceito de crescimento e desenvolvimento regional. Conceito e evolução do 

desenvolvimento. Modelos de desenvolvimento. Desenvolvimento no Brasil: as regiões brasileiras e a 

dinâmica do modelo primário-exportador. Análise de indicadores regionais. A industrialização e o 

desenvolvimento regional. Política e desenvolvimento regional. Zoneamento. Modelos de 

desenvolvimento econômico em Mato Grosso. Abordar, discutir e compreender as Políticas Públicas 

direcionadas para o agronegócio. O processo de geração de políticas agrícolas no Brasil, a 

intervenção do estado e a ação de setores privados na economia, os fundamentos das políticas 

agrícolas, os aspectos relacionados com importação e exportação e os instrumentos de políticas 

agrícolas utilizados no dinâmico ambiente de agronegócio. Crescimento e desenvolvimento. 

Instrumentos específicos de política agrícola: preços, crédito rural, seguro agrícola, programas 

especiais e agricultura familiar. 

 

Objetivos 

 Despertar e capacitar os egressos para estudar e analisar de maneira critica o ambiente 

socio-político  regional; 

 Despertá-los a desenvolver ferramentas de gestão que atendam as necessidades 

organizacionais no ambito regional; 

 Desenvolver o estudo de modelos econômicos aplicados no contexto regional, seu 

desempenho, vantagens e desvantagens. 

 Orientar o estudo das variáveis socioeconômicas com o objetivo de identificar as 

potencialidades e fragilidades de uma determinada região, visando a implementação de políticas que 

possam auxiliar nas ações voltadas para o desenvolvimento local. 

 Capacitar o aluno a compreender e refletir sobre as políticas públicas inerentes ao 

agronegócio, no âmbito nacional e internacional, com condições de questionar e formular alternativas 

que possam contribuir para o desenvolvimento sustentado do agronegócio brasileiro. 

 Compreender os fundamentos e objetivos de políticas agrícolas; 

 Analisar os principais instrumentos de políticas públicas para o agronegócio; 

 Avaliar criticamente a evolução das políticas públicas aplicadas ao agronegócio brasileiro; 

 Compreender a relação entre políticas macroeconômicas (taxa de juros, inflação, câmbio, etc) 

e políticas públicas direcionadas para o agronegócio. 

 

 

Conteúdo Programático: 

 Estudo da história do Mato Grosso; 

 Vida em sociedade e problemas politicos e socio-economicos; 

 Política e desenvolvimento regional; 

 Desenvolvimento sustentável e recursos naturais; 



 Crescimento e desenvolvimento econômico e social; 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BELO, Manoel Alexandre Cavalcante. Política e desenvolvimento: uma abordagem sistêmica. 

Curitiba: Juruá, 2012. 

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. 

ULTRAMARI, Clovis; DUARTE, Fabio. Desenvolvimento local e regional.  2. ed. São Paulo: IBPEX, 

2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de agronegócios. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

FERREIRA, João Carlos Vicente; SILVA, José de Moura e. Mato Grosso e seus municípios. 

Cuiabá: Secretaria de Estado da Educação, 2001.  

MORENO, Gislaine; HIGA, Tereza Cristina Souza. Geografia de Mato Grosso: território, sociedade, 

ambiente. Cuiabá: Entrelinhas, 2005.  

SIQUEIRA, Elizabeth Madureira. História de Mato Grosso: da ancestralidade aos dias atuais. 

Cuiabá: Entrelinhas, 2002.  

SOUTO, Ariovaldo Nesso. Mato Grosso e sua história. Guarantã do Norte: Gráfica Real, 2000. 

Disciplina: Matemática Financeira e Estatística 

Carga horária: 60 horas 

 

Ementa 

Introdução aos cálculos de finanças. Aplicações e utilizações dos cálculos de finanças. 

Conceitos e aplicações de juros simples; Juros compostos; Descontos; Taxas de juros: efetivas, 

proporcionais, equivalentes e normais; Operações com um único período. Taxas equivalentes, 

nominal, efetiva, instantânea e real de juros. Modelos para empréstimos e aplicações em renda fixa. 

Valores equivalentes e taxa interna de retorno de um fluxo de caixa. Cálculo do valor dos pagamentos 

de um fluxo de caixa. Séries de pagamentos uniformes. Planos de amortização. Técnicas de 

avaliação econômica de projetos de investimentos. Uso básico da calculadora financeira HP 12 C. 



Conceitos básicos de Estatistica. Distribuição de freqüência. Histograma e polígono de freqüências. 

Medidas de tendências centrais e separatrizes. Medidas de dispersão. Cálculos dos momentos, 

assimetria e curtose. Ajustamentos em series temporais. Correlação e regressão. Números índices. 

Teoria da amostragem. Testes de hipóteses. 

 

Objetivos 

 Permitir aos egressos conhecer, aplicar e utilizados cálculos em finanças e administração; 

 Conhecer os conceitos e aplicação dos juros, descontos e demais operações de crédito; 

 Técnicas de avaliação econômica de projetos de investimento; 

 Uso da calculadora financeira HP 12 C; 

 Introduzir os conceitos básicos de Estatística, desenvolvendo a linguagem necessária para o 

acompanhamento do currículo de administração e contribuir para organização dos negócios e 

recursos do mundo moderno. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Matemática financeira e suas aplicações. 11. ed. São Paulo: Atlas, 

2009.  

BUSSAB, Wilton de O. Estatística básica. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  

TAN, S. T. Matemática aplicada: a administração e economia. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 

2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CRESPO, Antônio Arnot. Estatística fácil. 19. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

FARIA, Rogério de. Matemática comercial e financeira: com exercícios e cálculos em Excel e HP-

12c. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

FONSECA, Jairo Simon da; MARTINS, Gilberto de Andrade. Estatística aplicada. 2. ed. São Paulo: 



Atlas, 2010. 

PUCCINI, Abelardo de Lima. Matemática financeira: objetiva e aplicada. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009. 

SILVA, André Luiz Carvalhal da. Matemática financeira aplicada. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Informática 

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

Características dos computadores e usuários. Origem, funcionamento, componentes básicos. 

Hardware: processadores, memórias, dispositivos de E/S. Software: origem dos sistemas 

Operacionais (S.O), aplicação. Hipertexto, Planilhas, Banco de Dados, Apresentações, editor de 

vídeo, internet. Visão geral da informática aplicada ao Agronegócio. Introduzir o conceito da 

Informática aplicada e instruir os discentes com ferramentas computacionais que possibilitem a 

utilização das Tecnologias da Informação. Além, de estabelecer uma conexão com o mundo real 

através de artigos sobre Informática. 

 

Objetivo 

Ao final do curso, o estudante deverá ser capaz de identificar os principais conceitos relativos à 

informática, bem como aplicar  técnicas pertinentes à disciplina. Habilitar o estudante para utilização 

de computador, da internet a editores de texto, planilhas eletrônica e programa para criação de 

apresentações, multimídia  e suas principais ferramentas no dia a dia. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FEDELI, Ricardo Daniel; POLLONI, Enrico Giulio Franco; PERES, Fernando Eduardo. Introdução à 

ciência da computação. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

SILBERSCHATZ, Abrham; GALVIN, Peter Baer; GAGNE, Greg. Fundamentos de sistemas 

operacionais. 8. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

STUART, Brian L. Princípios de sistemas operacionais: projetos e aplicações. São Paulo: Cengage 

Learning, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 



CAPRON, H. L.; JOHNSON, J. A. Introdução à informática. 8. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 

CORNACHIONE JR, Edgard B. Informática aplicada às áreas de contabilidade, administração e 

economia. 3. ed. Ribeirao Preto, Atlas, 2001. 

LAUDON, Keneth; LAUDON, Jane. Sistemas de informação gerenciais. 9. ed. São Paulo: Prentice 

Hall,  2011. 

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação: aplicada a sistemas 

de informações empresariais. São Paulo: Atlas, 2003.  

TURBAN, Efraim; VOLONINO, Linda. Tecnologia da informação para gestão: em busca de um 

melhor desempenho estratégico e operacional. 8. ed. São Paulo: Bookman, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Comunicação Empresarial  

Carga Horária:  60 horas 

 

Ementa  

Estrutura da linguagem. Aspectos normativos. Produção e interpretação dos gêneros textuais. 

Modo de organização discursiva. Homem, cultura e linguagem: elementos básicos de semiótica e 

aplicabilidade (conceito de texto e hipertexto). Formação de repertório, a partir da análise textual e 

assimilação de conceitos, estilos e procedimentos. Resumo e resenha. Dissertação, Técnicas de 

resumo e simplificação textual, Resenha crítica; Dissertação: do projeto ao texto; Coerência e coesão. 

Estratégias de leitura de textos acadêmicos (artigos, resenhas, dissertações, teses e documentários). 

Análise crítica: os vários sentidos da palavra técnica. Redação técnica: artigos técnico-científicos; 

Carta de solicitação de emprego Descrição de processo; Relatório, dentre outras. 

 

Objetivo  

Ampliar dissertação: expositiva, expositiva argumentativa e argumentativa. Ampliar a 

competência comunicativa refletindo sobre a língua e suas condições de produção e de uso, 

decorrentes dos diversos contextos em que está inserida. Identificar, produzir e interpretar diferentes 

modalidades de texto, compreendendo seus mecanismos, técnicas, características e usos. 

 

Conteúdo Programático: 

 Comunicação humana; 

 Leitura e interpretação; 

 Produção de textos e relatórios empresariais; 

 Redação técnica, científica, oficial e comercial; 

 Comunicação organizacional; 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FARACO, Carlos Alberto; MANDRYK, David. Língua portuguesa: prática de redação para 

estudantes universitários. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2012. 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental: de acordo com as atuais normas ABNT. 29. ed. 

São Paulo: Atlas, 2010.  

MEDEIROS, João Bosco. Português instrumental: contém técnicas de elaboração de trabalho de 

conclusão de curso (TCC). 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. São Paulo: Ática, 2006. 

CEREJA, William Roberto; MAGALHÃES, Thereza Cochar; CLETO, Ciley. Interpretação de textos: 

construindo competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 

FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: leitura e redação. 17. ed. São Paulo: Ática, 2007.  

MASIP, Vicente. Gramática sucinta de português. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

NEVES, Maria Helena de Moura. Texto e gramática. São Paulo: Contexto, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Empreendedorismo e Desenvolvimento de Agronegócio 

Carga horária: 30 horas 

 

Ementa 

Fundamentos  e  conceitos  de  agronegócios; Parcerias e órgãos de apoio e fomento. 

Empreendedorismo no Agronegócio: oportunidades, criatividade e visão empreendedora. O perfil do 

empreendedor de sucesso. Formação e desenvolvimento de empreendedores. Ferramentas de 

otimização (avaliação e gestão empreendedora). Política e estratégias competitivas. Órgãos e locais 

de apoio aos empreendedores. Técnicas e ferramentas de construção de atitudes empreendedoras, 

com vistas à construção de um referencial estratégico à ação de administrar. Estruturação do Plano 

de Negócios. Plano de análise dos dados da investigação para o Plano de Negócios. Proposta de 

trabalho para organização empresarial. 

 

Objetivos 

 Desenvolver o espírito empreendedor. Munir de técnicas, metodologias e ferramentas ligadas 

ao espírito empreendedor, para que se possa prospectar, identificar e desenvolver novos negócios; 

 Compreender e desenvolver um Plano de Negócio. Fornecer embasamento teórico para 

análise dos negócios; 

 Propiciar uma visão moderna da concepção necessária à implantação de um negócio. 

 Conhecer as incertezas e riscos. A dinâmica empresarial atual e a complexidade do 

ambiente, pelas demandas e pelas mudanças, cada vez mais profundas e velozes, apresentam 

muitos desafios e oportunidades. 

 Entender a responsabilidade de conhecê-los nos fundamentos, enfrentá-los e superá-los, 

utilizando os meios e as técnicas disponíveis, com equilíbrio entre visão, criatividade, razão, intuição. 

 Ver o que há por trás da lucratividade exige profunda compreensão do contexto global e das 

 Criar condições, qualitativas e quantitativas, que propiciem à empresa condições competitivas 

favoráveis. 

 Compreender os limites entre os ideais, à ação e o que é possível, senso aguçado de 

congruência. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 



Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2008.  

MAXIMINIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores: fundamentos da 

criação e da gestão de novos negócios. 2. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2011. 

SALIM, Cesar Simões; SILVA, Nelson. Introdução ao empreendedorismo: construindo uma atitude 

empreendedora. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. Barueri: Manole, 2012.  

CALLADO, Antônio André Cunha. Agronegócio. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Prentice 

Hall, 2009. 

REIS, Luis Felipe Souza Dias. Agronegócios: qualidade na gestão. Rio de Janeiro: Qualitymark, 

2010. 

SANTOS, Edno Oliveira dos. Administração financeira da pequena e média empresa. São Paulo: 

Atlas, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Estudo Integrado Multidisciplinar I 

Carga Horária: 70 horas 

Estudos de caso sobre administração rural, desenvolvimento regional e empreendedorismo 

no Agronegócio: oportunidades, criatividade e visão empreendedora. 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fazer uma análise e propor soluções para estudos de caso relacionados a 

administração rural, desenvolvimento regional e empreendedorismo no agronogócio.. 

 

Metodologia: 

Utilizando ferramentas tecnológicas, plataforma virtual, email  

Avaliação: 

Através de atividades desenvolvidas e postadas na plataforma online da FADAF- Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Teoria geral da administração: uma abordagem prática. 

2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

ARAÚJO, Massilon J. Fundamentos de agronegócios. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: Prentice 

Hall, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TOBIAS, José Antonio. Como fazer sua pesquisa. 7. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 

FURTADO, Celso. Desenvolvimento e subdesenvolvimento. Rio de Janeiro: Contraponto, 2009. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 3. ed. Rio 

de Janeiro: Elsevier, 2008.  
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DISCIPLINA: Contabilidade Geral  

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa 

Conceituação da contabilidade e aplicação. Usuários da contabilidade. A  representação 

contábil na empresa. A importância da contabilidade como instrumento de gestão empresarial. 

Noções preliminares. História da contabilidade e escolas de pensamento contábil. Estrutura 

conceitual da contabilidade e estudo do patrimônio e variações. Elenco de contas. Procedimentos 

básicos de escrituração contábil. Operações mercantis. Avaliação de estoque. Apresentação dos 

principais relatórios contábeis. Elaboração simplificada do balanço patrimonial, balancete de 

verificação e apuração de resultado do exercício. Operações com mercadorias. Operações que 

envolvem ativos permanentes. Devedores duvidosos e insolváveis. Balanço Patrimonial. 

Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

Objetivo  

Proporcionar a compreensão do conteúdo e a estrutura de algumas demonstrações contábeis, 

bem como fornecer uma visão da prática e utilidade das informações contábeis indispensáveis no dia-

a-dia das empresas, considerando os Princípios Fundamentais da Contabilidade, a legislação 

societária e fiscal, os pronunciamentos e as necessidades dos usuários de um modo geral. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Aula Prática em laboratório;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, Laboratório Contábil 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRANCO, Hilário. Contabilidade geral. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

IUDÍCIBUS, Sergio de; MARION, José Carlos. Contabilidade comercial: atualizado conforme lei nº 

11.638-07 e lei nº 11.941/09. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

IUDÍCIBUS, Sergio de et al. Contabilidade introdutória. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

IUDÍCIBUS, Sérgio de; MARION, José Carlos. Curso de contabilidade para não contadores: para 

as áreas de administração, economia, direito e engenharia. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 



MARION, José Carlos. Contabilidade básica. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade de agronegócio: teoria e prática. 2. ed. Curitiba: Juruá, 

2011. 

PADOVEZE, Clóvis Luís. Manual de contabilidade básica: contabilidade introdutória e intermediária, 

textos e exercícios. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012.  

SILVA, César Augusto Tibúrcio da; TRISTÃO, Gilberto. Contabilidade básica. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Economia 

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa: 

Origem e evolução do pensamento econômico;  Introdução a microeconomia; Teoria do 

consumidor;  Teoria  da  firma; Demanda. Oferta e  elasticidade; Análise  de  renda;  Instrumento  de  

Atuação  do  Setor  Público,  seu  alcance  e  critérios  de manipulação;  Teoria  da  Inflação;  Política  

fiscal;  Política  monetária;  Teoria  moderna  do  comércio  internacional;  Política  Cambial;  O  

Balanço  de Pagamentos; Noções de Desenvolvimento Econômico.   Modelos microeconômicos. 

Mercados e preços. Mercados competitivos. Estruturas de mercado. O problema da incerteza. 

Eficiências. Papel do Governo. Macroeconomia. Fundamentos da análise macroeconômica. 

Problemas macroeconômicos. Modelos macroeconômicos. Determinantes da demanda agregada. 

Determinantes da oferta agregada. Moeda. Juros e renda.  Equilíbrio geral. Política econômica. 

  

Objetivos:  

 Compreender a economia de forma geral, seus princípios, estruturas;  

 Avaliar a estrutura de mercado quanto à oferta e demanda de mercadorias;  

 Identificar oportunidades e ameaças à empresa, em um mercado competitivo;  

 Reconhecer a estrutura econômica do mercado de determinado produto;  

 Distinguir os tipos de concorrência perfeita, monopólio e oligopólio; 

 Fornecer aos Acadêmicos conhecimentos de análise de mercado. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

ROSSETTI, José Pascoal. Introdução à economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 



VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de economia. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ASSAF NETO, Alexandre. Finanças corporativas e valor. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

CASTRO, Antonio Barros. Introdução à economia: uma introdução estruturalista. 37. ed. Rio de 

Janeiro: Forense-Universitária, 2008. 

PINHO, Diva Benevides. Manual de economia. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. 

SIMONSEN, Mario Henrique. Macroeconomia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

SINGER, Paul. Aprender economia. 22. ed. Ribeirão Preto. Contexto, 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Marketing 

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa  

Visão geral da Administração de Marketing. Os componentes do plano de marketing. Análise 

do Consumidor. Segmentos de Mercado. Posicionamento de Produtos. Marcas e Empresas do 

Agronegócio. Estratégia de Preços e Produtos. Desenvolvimento de Mercado e Expansão de 

Demanda. Controle do plano anual. Compreensão da cadeia de valor mental na direção de 

Marketing. Interpretação dos papéis dos consumidores e processadores. Reposicionamento dos 

produtores rurais e suas organizações em nível local e mundial, para a condição essencial de 

competitividade. Fundamentos básicos do Marketing, mercado, produto, preço, praça e promoção, 

Planejamento mercadológico, composto de comunicação no plano de marketing, pesquisa 

mercadológica, administração de vendas. Perspectivas da administração de marketing. O ambiente 

de Marketing.  Segmentação e Posicionamento. A  pesquisa  de  mercado.  Natureza,  objetivo,  

método  e  aplicação  da  pesquisa  mercadológica. Elaboração de relatórios. Métodos de pesquisa 

de mercado; Tipos de pesquisa de mercado; Coleta, Análise e Interpretação de Dados. 

 

Objetivo  

 Instrumentalização para o desenvolvimento de um planejamento estratégico global na área 

mercadológica.  

 Possibilitar aos acadêmicos conhecer os princípios básicos de marketing. Analisar os 

conceitos básicos de marketing.  

 Discriminar as funções de marketing. Analisar os tipos de mercado.  

 Investigar características básicas do consumidor, os fatores que o influenciam e os processos 

de decisão de compra. 

 

Conteúdo Programático: 

 Conceitos de pesquisa de mercado; 

 Tipos de pesquisa; 

 Fundamentos do marketing; Conceito;  

 A evolução do marketing;  

 O marketing como filosofia;  

 Os tipos de Marketing;  

 A estrutura de um departamento de marketing;  

 Mercado; Conceitos de Mercado; Tipos de mercado; Segmentação de mercado; 

Critérios de Segmentação;  

 O estudo do comportamento do consumidor; As necessidades;  

 Tipos de Produto; Ciclo de vida do produto; Atributos do produto;  

 Qualidade; Marca; Desenho; Embalagem; Políticas de produto;  

 Preço; Conceitos; Métodos de fixação de preços; Estratégias de preço;  

 Praça; Conceitos; Canais; Tipos de Distribuição;  



 Promoção; A comunicação; O processo de comunicação; Relações públicas, 

Planejamento mercadológico. Conceitos.   

 Desenvolvimento. Modelos de estudos mercadológicos e roteiros.  

 Diagnósticos internos e externos. Composto de comunicação no plano de marketing. 

Elementos do composto de comunicação.  

 Imagem e identificação. Comunicação visual interna e externa. Estratégias de 

comunicação das organizações. Introdução e conceitos.  

 Merchandising. Publicidade e propaganda.  

 Promoção e venda pessoal. Pesquisa mercadológica.  

 Pesquisa fundamental e aplicada. Administração de vendas.  

 Conceitos de vendas. Tipos de vendas. Marketing de vendas. Técnicas de vendas. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: 

Novatec, 2010.  

HOFFMAN, K. Douglas et al. Princípios de marketing de serviços: conceitos, estratégias e casos. 

São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COBRA, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças que estão 

estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de janeiro: Elsevier, 2010. 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Plano de marketing para micro e pequena empresa. 6. ed. São 



Paulo: Atlas, 2011. 

MADRUGA, Roberto Pessoa et al. Administração de marketing: no mundo contemporâneo. 4. ed. 

Rio de Janeiro: FGV, 2011. 

MORANTE, Antonio Salvador; JORGE, Fauzi Timaco. Formação de preços de venda: preços e 

custos, preços e composto de marketing, preços e concorrência, preços e clientes. São Paulo: Atlas: 

2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Cooperativismo e Associativismo  

Carga horária: 30 horas 

 

Ementa 

Apresentar conceitos; contextualização histórica; estrutura e funcionamento dos diversos tipos 

de associações e cooperativas no Brasil. As razões para constituição, seus objetivos, processos de 

formação, importância, normas e atribuições diretivas, administração e análise de desempenho 

econômico e financeiro da organização. Agricultura  familiar e empresarial. 

 

Objetivos 

 Desenvolver uma visão crítica sobre o cooperativismo e associativismo. 

 Capacitar o aluno para compreender a importância, a formação e o funcionamento das 

 Estruturas das associações e cooperativas que compõem o agronegócio brasileiro. 

 Compreender o papel sócio-econômico das associações e cooperativas para o agronegócio 

brasileiro, bem como sua histórica. 

 Compreender e saber constituir uma associação e cooperativa. 

 Compreender a importância das associações e cooperativas no processo de comercialização, 

principalmente por parte dos pequenos produtores. 

 Compreender e aplicar os principais mecanismos de comercialização por parte das 

associações e cooperativas. 

 Compreender as características dos contratos de longo prazo e integração vertical e 

horizontal, sob a ótica das associações e cooperativas. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado á prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARTINS, Sergio Pinto. Cooperativas de trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 



OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Manual de gestão de cooperativas. 6. ed. São Paulo: 

Atlas, 2012. 

SANTOS, Ariovaldo dos. Contabilidade das sociedades cooperativas: aspectos gerais e prestação 

de contas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALVES, Francisco de Assis. Sociedades cooperativas: regime jurídico e procedimentos legais para 

sua constituição e funcionamento. 2. ed. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2003. 

BIALOSKORSKI NETO, Sigismundo. Economia e gestão de organizações cooperativas. São 

Paulo: Atlas, 2012.  

BRAGA, Marcelo José; REIS, Brício dos Santos. Agronegócio cooperativo. Viçosa: UFV, 2002. 

PEREIRA, Lutero de Paiva. Comentários à lei de cédula de produto rural: respostas a questões 

polêmicas, legislação e jurisprudência. 4. ed. São Paulo: Juruá, 2009. 

SCHARDONG, Ademar. Cooperativa de crédito: instrumento de organização econômica da 

sociedade. 2. ed. Porto Alegre: Rigel, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Noções de Direito Aplicado ao Agronegócio 

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

Noções gerais de direito. Meio ambiente; recursos naturais; atividade e política agrária. Normas 

éticas e normas técnicas. Sistemas jurídicos. Contrato social empresarial. Direito fundiário: estatuto 

da terra. Fontes do Direito. Divisão e ramos do Direito. Classificação, eficácia e interpretação das 

Leis. Atos e fatos Jurídicos. Introdução ao Direito. Fontes do Direito. Divisão e ramos do Direito. 

Classificação, eficácia e interpretação das Leis. Atos e fatos Jurídicos. O Estado – organização 

política e jurídica. Direito público e privado. Direito comercial; Rural; Legislação básica; Aspectos  

teóricos e práticos; O  sistema nacional  de  defesa  do  consumidor  e  as  convenções  coletivas  de  

consumo;   

 

Objetivos 

a) Estudo de legislação específica para as atividades do agronegócio. 

b) Auxiliar o acadêmico a perceber, entender e correlacionar, a forma com a qual a matéria e a 

compreender e aplicar a legislação pertinente ao direito agrário e ambiental. 

c) Compreender e aplicar a legislação sobre meio ambiente e recursos naturais, com ênfase em 

suas aplicabilidades, e o poder público que coordena, supervisiona e fiscaliza a aplicação dessas 

normas; 

d) Compreender os passivos ambientais e seus impactos na gestão das organizações do 

agronegócio; 

e) Conhecer os padrões públicos e privados de qualidade ambiental;  

f) Compreender os institutos jurídicos do direito agrário (imóvel rural, função social do imóvel 

rural, etc.) e suas aplicabilidades. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado á prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

OPITZ, Silvia C. B. Curso completo de direito agrário. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

QUEIROZ, João Eduardo Lopes; SANTOS, Márcia Walquiria Batista dos Santos. Direito do 

agronegócio. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2011,  

YOUNG, Lucia Helena Briski. Atividade rural: aspectos contábeis e tributários. 2. ed. Curitiba, Jurua, 

2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARROSO, Lucas Abreu; MANIGLIA, Elisabete; MIRANDA, Alcir Gursen de. A lei agrária nova: 

biblioteca científica de direito agrário, agroambiental, agroalimentar e do agronegócio. Curitiba; Juruá, 

2012. 2 v. 

CARVALHO, Edson Ferreira de. Manual didático de direito agrário. Curitiba, Juruá, 2010. 

GIORDANI, Francisco Alberto da Motta Peixoto. Direito do trabalho rural. 2. ed. São Paulo: LTr, 

2005. 

MARQUES, Benedito Ferreira. Direito agrário brasileiro. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

MARQUESI, Roberto Wagner. Direitos reais agrários e função social. 2. ed. Curitiba; Juruá, 2012. 

 

Legislações: 

1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 – (CRFB/88) atualizada; 

2 – Lei de Licitações, Lei 8.666/93; 

3 – Código Tributário Nacional (CTN); 

4 – Código Civil (CC); 

5 – Código de Defesa do Consumidor  (CDC) – Lei 8078/90; 

6 – Código Comercial (C COM), Decreto 57.663/66  - Lei Uniforme de Genebra (LUG), Decreto-Lei 

7661/45 – Lei de Falências;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Legislação e Cálculos Trabalhistas 

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

 

Estudo do relacionamento entre o empregado e o empregador e as normas que o conduzem. 

A relação de trabalho e a relação de emprego. O conceito de empregado, inclusive rural. Contrato de 

trabalho. A duração do trabalho. A proteção ao trabalho da mulher e do menor. A remuneração e o 

salário. O aviso prévio e a rescisão contratual. A Terceirização. O Direito Coletivo do Trabalho. 

 

Objetivos 

 

a) Conduzir os alunos a conhecer a legislação trabalhista, a compreender e refletir sobre a 

relação de trabalho no ambiente das organizações, inclusive na área rural. 

b) Conhecer e aplicar os conceitos inerentes ao Direito e Legislação Trabalhista; 

c) Compreender o contrato de trabalho e suas especificidades (jornada de trabalho, licença 

maternidade, auxílio-doença, acidente-trabalho, proteção ao trabalho do menor, etc.); 

d) Conhecer os diversos tipos de contrato de trabalho; 

e) Compreender e realizar contratos de trabalho, aviso prévio e rescisões contratuais; 

f) Compreender o direito coletivo do trabalho e suas aplicações ao setor de agronegócio. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Constituição Federal do Brasil. 

Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. 

CAIRO JÚNIOR, José. Curso de direito do trabalho: direito individual e coletivo do trabalho. 6. ed. 

Salvador: JusPodivm, 2011. 



MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

OLIVEIRA, Aristeu de. Cálculos trabalhistas: contribuição sindical, décimo-terceiro salário, férias, 

folha de pagamento, rescisão do contrato de trabalho, anexos e novos modelos do trct, saques do 

FGTS, vale-transporte. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BERWANGER, Jane Lucia Wilhelm. Previdência rural: inclusão social. 2. ed.  Curitiba: Juruá, 2011. 

DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho. 10. ed. São Paulo: LTR, 2011. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho, relações individuais e coletivas do trabalho. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Iniciação ao direito do trabalho. 36. ed. São Paulo: LTr, 2011. 

VIEIRA, Kelly Cristina. Trabalhador rural: direito previdenciário e trabalhista. Campo Grande: 

Comtemplar, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Filosofia, Ética e Responsabilidade Socioambiental 

Carga Horária:  30 horas 

 

Ementa  

Noções Preliminares de Filosofia. Lógica. Filosofia Moral. Moral Social. Moral Individual. Ética 

ou Filosofia Moral. Regulamentação Profissional. Código de Ética. Orientação Profissional. 

Desenvolvimento sustentável. Impacto ambiental e suas conseqüências. Uso intensivo dos recursos 

naturais: solo, água, atmosfera. Manejo de resíduos. Práticas sustentáveis. Licenciamento ambiental. 

Estudo de casos. Subsídios ecológicos e sociais para o desenvolvimento de programas de Educação 

Ambiental. O estudo do meio como diagnóstico para a ação educativa. 

 

Objetivos 

a) Desenvolver visão crítica sobre sustentabilidade e adotar práticas sustentáveis nos vários 

segmentos do agronegócio.  

b) Discutir e apresentar aos acadêmicos a importância da ética em nossa vida e as dimensões 

sociais e profissionais que envolvem o ser ético. Além disso, discutir as regras de conduta profissional 

conforme o código de ética da categoria. 

c) Desenvolver uma reflexão crítica filosófica a cerca do homem e do mundo em que vive 

fornecendo como instrumento para discussões, os elementos que possibilitam o desenvolvimento do 

raciocino lógico necessário ao exercício da cidadania e o desempenho profissional. Além de discutir o 

problema moral e ético, no sentido de resgatar no ser humano sua dignidade. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011. 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de 

negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

TOBIAS, José Antonio. Iniciação à filosofia. 11. ed. São Paulo: Ave Maria, 2007. 



 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AMATO NETO, João. Sustentabilidade e produção: teoria e prática para uma gestão sustentável. 

São Paulo: Atlas, 2011 

CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 12. ed. Ribeirão Preto: Ática, 2000. 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

NEVES, Marcos Fava. Agronegócios e desenvolvimento sustentável: uma agenda para a 

liderança mundial na produção de alimentos e bioenergia. São Paulo: Atlas, 2011. 

SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

Disciplina: Estudo Integrado Multidisciplinar II 

Carga Horária: 70 horas 

Estudos de caso sobre a importância da contabilidade como instrumento de gestão 

empresarial,  noções de desenvolvimento econômico,  desenvolvimento de Mercado e Expansão de 

Demanda, Cooperativismo, meio ambiente; recursos naturais; atividade e política agrária,  relação de 

trabalho e a relação de emprego, Desenvolvimento sustentável. Impacto ambiental e suas 

conseqüências 

. 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fazer uma análise e propor soluções para estudos de caso relacionados a 

Desenvolvimento sustentável, de mercado, econômico e ralações de direitos  trabalhistas e 

contábeis.   

Metodologia: 

Utilizando ferramentas tecnológicas, plataforma virtual, email  

Avaliação: 

Através de atividades desenvolvidas e postadas na plataforma online da FADAF- Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

OLIVEIRA, Neuza Corte de. Contabilidade de agronegócio: teoria e prática. 2. ed. 
Curitiba: Juruá, 2011.  
SIMONSEN, Mario H. Macroeconomia. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  
MADRUGA, Roberto Pessoa et al. Administração de marketing: no mundo 
contemporâneo. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2011.. 
CARVALHO, Edson Ferreira de. Manual didático de direito agrário. Curitiba, 
Juruá, 2010. VIEIRA, Kelly Cristina. Trabalhador rural: direito previdenciário e 
trabalhista. Campo Grande: Comtemplar, 2013.  
DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
 

 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de 

negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do trabalho. 29. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

MARTINS, S.P. Cooperativas de trabalho. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.  
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Disciplina: Produção Animal I 

Carga Horária: 60 horas 

 

EMENTA  

Animais não ruminantes: Características, conceitos gerais e noções de biologia. Classificação 

de sistemas de produção. Conceitos de genética e genoma. Ambientação e adaptação das raças. 

Nutrição. Manejo sanitário. Bovinocultura. Avicultura. Suinocultura. Ranicultura. Piscicultura. 

Apicultura e outras de importância econômica regional. Origem da relação do homem com o animal; 

processo de domesticação e domesticidade; estudo dos sistemas produtivos de aves, suínos e 

peixes, com ênfase na apresentação de técnicas modernas de produção animal.  

 

OBJETIVOS 

Conhecer os conceitos das tecnologias básicas de produção animal. 

O objetivo é desenvolver atividades que promova articulação entre teoria e prática profissional 

e a interdisciplinaridade entre esta  e outras disciplinas já estudadas, bem como: 

d) Promover articulação entre conhecimento teórico e aplicação prática e interdisciplinaridade 

entre os diversos conteúdos trabalhados na disciplina. 

e) Realizar exercícios práticos, por meio de visitas técnicas, que promovam a aplicação dos 

conceitos e estruturas das cadeias produtivas agropecuárias, destacando os agentes que compõem o 

ambiente interno e externo do agronegócio; 

f) Elaborar análise da demanda e oferta da produção animal, identificando os fatores que 

influenciam na demanda e oferta desse produto e a estrutura de mercado mais próxima em que ele 

está inserido; 

g) Avaliar as influências de outras cadeias produtivas que afetam a cadeia estudada. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERREIRA, Rony Antonio. Suinocultura: manual prático de criação. Viçosa, Aprenda Fácil, 2012. 

LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal. 2. ed. Viçosa: UFV, 2007. 

SILVA, José Carlos Peixoto Modesto da; VELOSO, Cristina Mattos. Manejo de novilhas leiteiras. 

Viçosa: Aprenda Fácil, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALBINO, Luiz. Fernando Teixeira; TAVERNARI, Fernando de Castro. Produção e manejo de 

frangos de corte. Viçosa: UFV, 2008. 

BARCELLOS, Júlio Otávio Jardim. Bovinocultura de corte: cadeia produtiva e sistemas de 

produção. Eldorado do Sul: Agrolivros, 2011. 

FABICHAK, Irineu. Codorna: criação, instalação, manejo. São Paulo: Nobel, 1987.  

PENTEADO, Silvio Roberto. Criação animal orgânica. Valinhos: Via Orgânica, 2011. 

REBELO NETO, Possidônio Xavier. Piscicultura no Brasil tropical. São Paulo: Hemus, 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Produção Vegetal I 

Carga Horária:  60 horas 

 

Ementa 

Origem e desenvolvimento da agricultura. Estudo dos sistemas produtivos das principais 

culturas regionais, alimentares e fibras, quanto às tecnologias disponibilizadas. Fatores que 

interferem na produtividade agrícola. Zoneamento Agrícola.  Agricultura Industrial e Agricultura 

Orgânica. Solo: formação, composição, fertilidade, conservação e manejo. Amostragem do solo para 

análise; Recomendação de adubação e calagem, prática da adubação de plantas. Plantio 

convencional e Plantio Direto. Integração agricultura-pecuária. 

 

Objetivos 

h) Proporcionar conceitos e habilidades necessários ao uso de tecnologias básicas de produção 

vegetal.  

i) Possibilitar o conhecimento do manejo de sistemas de produção na agricultura sustentável. 

j) Capacitar o aluno, com base em conhecimento de natureza básica e aplicada sobre as técnicas 

de produção vegetal das principais culturas alimentares e fibras regionais, bem como capacitálo 

para o reconhecimento e diagnóstico de problemas relacionados à produção, visando a adoção 

de medidas que resultem em maior eficiência técnico-econômico desses sistemas. 

k) Conhecer as principais especificidades (solo, clima, fisiologia, etc) de produção de culturas 

alimentares e fibras, que compõem o agronegócio regional; 

l) Diagnosticar os principais problemas de produção dessas culturas, bem como buscar as 

soluções; 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MIALHE, Luiz Geraldo. Máquinas agrícolas para plantio. Campinas: Millennium, 2012. 



PENTEADO, Sílvio ROberto. Adubação na agricultura ecológica: cálculo e recomendação numa 

abordagem simplificada. 2. ed. Valinhos: Via Orgânica, 2010. 

PRUSKI, Fernando Falco. Conservação de solo e água. 2. ed. Viçosa: UFV, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FALEIRO, Fábio Gelape; ANDRADE, Solange Rocha Monteiro de; REIS JUNIOR, Fábio Bueno dos. 

Biotecnologia: estado da arte e aplicações na agropecuária. Planaltina: Embrapa Cerrados, 2011. 

PORRO, Roberto. Alternativa agroflorestal na Amazônia em transformação. Brasília: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2009. 

PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São Paulo: Nobel, 

2002.  

PRIMAVESI, Odo. Manejo ambiental agrícola: para agricultura tropical agronômica e sociedade. 

Piracicaba: Ceres, 2013. 

ZAMBERLAN, Jurandir; FRONCHETTI, Alceu. Agroecologia: caminho de preservação do agricultor 

e do meio ambiente. Petrópolis: Vozes, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Mercado de Capitais 

Carga Horária:  30 horas 

 

Ementa 

Evolução. Conhecimento teóricos e práticos da estrutura e funcionamento do mercado de 

capitais. O Mercado de capitais e o desenvolvimento econômico. Funções das Instituições 

Financeiras. O mercado de capitais no Brasil. Apresentar conceitos; contextualização histórica; 

estrutura e funcionamento dos mercados futuros e de opções. Processo de formação e análise de 

preços agropecuários. Estratégias de comercialização e diminuição de riscos dentro do sistema 

produtivo agropecuário.  

 

Objetivo  

a) Fornecer ao estudante conhecimentos sobre o Mercado de Capitais no Brasil, sua estrutura, 

funcionamento e seu papel no processo de desenvolvimento econômico. 

b) Capacitar o aluno a compreender os conceitos e caracterizações das operações realizadas nos 

mercados futuros e de opções, como mecanismos de gestão de preços e riscos para o setor 

agropecuário. 

c) Compreender as estruturas e funcionamentos dos mercados futuros e de opções; 

d) Compreender e analisar a formação de preços agropecuários na bolsa de mercados futuros e de 

opções; 

e) Utilização desses mecanismos de comercialização como estratégia de diminuição de riscos; 

f) Avaliar e identificar alternativas de comercialização mais adequadas ao produto agropecuário. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CAVALCANTE, Francisco. Mercado de capitais: o que é, como funciona. 7. ed. Rio de Janeiro: 

Campus, 2009. 



DI AGUSTINI, Carlos Alberto. Mercado de capitais e análise de ações: fundamentos e avaliação. 

São Paulo: Globus, 2009. 

KERR, Roberto. Mercados financeiros e de capitais. São Paulo: Prentice Hall, 2011. 

  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone. Histórias do mercado de capitais no Brasil. Rio de 

Janeiro. Elsevier, 2010. 

CASAGRANDE NETO, Humberto; SOUZA, Lucy A.; ROSSI, Maria Cecília. Abertura do capital de 

empresas no Brasil: um enfoque prático. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

GONÇALVES, Fábio. Aprenda a analisar e investir em ações na bolsa de valores. Rio de Janeiro: 

Ciência Moderna, 2008. 

LAGIOIA, Umbelina Cravo Teixeira. Fundamentos do mercado de capitais. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2011. 

MICELI, Wilson Motta. Derivativos de agronegócios: gestão de riscos de mercado. São Paulo: Saint 

Paul, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Gestão de Custo e Formação de Preço 

Carga horária: 60 horas 

 

Ementa 

Evidenciar os conceitos e terminologias utilizadas na contabilidade  de custos. Classificação 

dos custos. Custo padrão/custeio para atividade. Identificar os componentes do custeio. Estruturar a 

formação do preço de venda. Análise do ponto de equilíbrio e relações custo/volume/lucro. Análise 

das variações preço/quantidade/custos fixos/custos variáveis. Custos como ferramenta de controle. 

Análise de custo, volume e lucro. Formação do preço de venda. Contabilização dos custos. Custos 

operacionais nas empresas agropecuárias (insumos, mão-de-obra, máquinas e implementos 

agrícolas; custos administrativos e custos de oportunidades).  

 

Objetivo 

g) Aplicar as técnicas e ferramentas de gestão de custos. Apurar custos na produção agropecuária. 

h) Capacitar o aluno para identificar, registrar, controlar e analisar as variações ocorridas com os 

custos dos fatores de produção e de transação e suas influências na formação de preços dos 

produtos do setor de agronegócio. 

i) Capacitar o aluno a planejar, executar, controlar e analisar a evolução dos custos de produção e 

o desempenho empresarial. 

j)  Segregar e analisar os diversos tipos de custos e despesas, bem como diferenciar os custos de 

transações; 

k) Elaborar relatórios gerenciais; 

l) Formar o preço de venda de produtos agropecuários e agroindustriais. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BACHA, Carlos José Caetano. Tributação no agronegócio: análise de seus impactos sobre preços, 

folha de pagamento e lucros. Campinas: Alínea, 2009. 

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 



SANTOS, Gilberto José dos; MARION, José Carlos; SEGATTI, Sonia. Administração de custos na 

agropecuária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUBOIS, Alexy. Gestão de custos e formação de preços: conceitos, modelos e intrumentos, 

abordagem de competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

HORNGREN, Charles T. Contabilidade de custos. 9. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos: contém critério do custo 

ABC e aplicação de métodos quantitativos. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

PEREZ JUNIOR, José Hernandes; OLIVEIRA, Luís Martins de; COSTA, Rogério Guedes. Gestão 

estratégica de custos: textos, casos práticos e testes com as respostas. 8. ed. São Paulo: Atlas, 

2012. 

SAVOIA, José Roberto Ferreira. Agronegócio no Brasil: uma perspectiva financeira. São Paulo: 

Saint Paul, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Gestão de Pessoas 

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

Gerenciamento organizacional, frente aos novos paradigmas da Administração,  

Comportamento humano, processos motivacionais no ambiente de trabalho, relações humanas e 

processos de liderança no trabalho em equipe, contextualizados no ambiente do agronegócio. 

Administração de pessoal. Evolução da administração de pessoal. Funções administrativas e 

operacionais de administração de pessoal. Desafios da gestão de pessoal. Responsabilidade social 

das organizações. Significado do trabalho. Novos paradigmas de cargos e salários. Outplacemient. 

Educação e treinamento. Cenários futuros. Comportamento individual; Aspectos que envolvem o 

exercício da Liderança; Questões contemporâneas sobre Liderança; Formação de líderes. 

Recrutamento e seleção. Treinamento e desenvolvimento. Educação e meio ambiente – o tema 

integrador. Subsídios ecológicos e sociais para o desenvolvimento de programas de Educação 

Ambiental. Desenvolver a gestão ambiental e a consciência nos colaboradores e mostrar a sua 

importância. 

 

Objetivo 

Capacitar o Gestor de Agronegócios a compreender os desafios para a Gestão de Pessoas, 

mediante aos novos paradigmas da atual administração, capacitando-o a aplicar técnicas e 

ferramentas a partir de uma visão crítica e sistêmica relativas aos desafios atuais da gestão 

empresarial, com ênfase no ser humano, através de estudos inerentes aos processos motivacionais, 

técnicas de liderança, avaliação e desempenho e seleção por competência, proporcionando 

habilidades técnicas humanas e conceituais, aplicáveis nos empreendimentos de Agronegócios. 

 

Conteúdo Programático: 

 Introdução de Recursos Humanos e sua histórica no Brasil; 

 Trabalho-Emprego 

 O profissional de Recursos Humanos e os princípios de Relações Humanas 

 A função de comunicador – Rede de relacionamento. 

 Os estados do ‘’eu’’ e as Relações Humanas; 

 A função de analista; 

 Cargos e salários; 

 Recrutamento e Seleção; 

 A função de selecionador; 

 Definição e critérios; 

 A importância da seleção e a escolha de métodos; 



 Entrevista; 

 Avaliação do candidato; 

 A função do treinador; 

 Diagnóstico de necessidades de treinamento; 

 Treinamento; 

 Avaliação de desempenho; 

 Rotatividade de pessoal; 

 Absenteísmo; 

 Procedimentos trabalhistas – Departamento de pessoal; 

 Lierança; 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Manole, 2009. 

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BERGAMINI, Cecília Whitaker. Avaliação de desempenho humano na empresa. 4. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 9. ed. Rio de 

Janeiro: Campus, 2009. 

DOLAN, Simon L. Os 10 mandamentos para gestão de pessoas. Rio de janeiro: Qualitymark, 2008.  



MINICUCCI, Agostinho. Psicologia aplicada à administração. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

NOBRE, Thalita Lacerda. Motivação: recursos humanos na atualidade. Curitiba: Juruá, 2011. 

ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 14. 

ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Gestão de Agronegócio e Comecialização 

Carga Horária:  30 horas 

 

Ementa 

Evolução do Agronegócio. Controle financeiro de empresas rurais. Avaliação de eficiência econômica 

e social da empresa rural. Organização do Agronegócio. Dificuldades e desafios gerenciais. Gestão 

em agribusiness: origem, impacto, conceitos básicos e cadeias agroindustriais.  Particularidades dos 

produtos comercializáveis. Mecanismos de comercialização. Modelo para escolha dos mecanismos 

de comercialização. Estratégias em mercados de futuros e opções. Formas de Comercialização; 

Contratos. Cooperativas; Mercados de Produtos e "Commodities"; Mercado Futuro. A função de 

produção. Planejamento e controle de produção. A produção e a racionalização do trabalho. Métodos 

de produtividade. Controle estatístico de qualidade total. 

 

Objetivos 

a) Oferecer ao estudante conhecimentos sobre gestão de agronegócios, principais conceitos e  

segmento com vistas a subsidiar sua compreensão e análise do momento e econômico e possibilitar 

prospecções sobre a ambiência futura. 

b) Avaliar e aplicar as principais práticas de comercialização. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BATALHA, Mário Otávio. Gestão do agronegócio. São Carlos: EdUFSCar, 2005. 

DÖRR, Andrea Cristina; ROSSATO, Marivane Vestena; ZULIAN, Aline. Agronegócio brasileiro: 

panorama, perspectivas e influência do mercado de alimentos certificados. Curitiba: Appris, 2012. 



NEVES, Marcos Fava CASTRO, Luciano Thomé. Agricultura integrada: inserindo pequenos 

produtores de maneira sustentável em modernas cadeias produtivas. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATALHA, Mário Otávio; SOUZA FILHO, Hildo Meirelles. Agronegócio no Mercosul: uma agenda 

para desenvolvimento. São Paulo: Atlas, 2009. 

BATALHA, Mário Otávio. Gestão agroindustrial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 2 v. 

MENDES, Judas Tadeu Grassi; PADILHA JUNIOR, João Batista. Agronegócio: uma abordagem 

econômica. São Paulo: Prentice Hall, 2007. 

NEVES, Marcos Fava. Agronegócios e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2011. 

SILVA, Roni Antonio Garcia da. Administração rural: teoria e pratica. 2. ed. Curitiba; Juruá, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Projeto Integrador I 

Carga Horária: 30 horas 

Pré projeto de pesquisa,  Tema de pesquisa relacionado, objetivo geral e especifico da pesquisa, 

Funadamentação teórica relacionada a proposta de pesquisa, metodologia aplicada, cronograma de 

atividades as serem desenvolvidas a campo e cronograma orçamentário.  

Objetivos 

 Promover articulação entre conhecimento teórico e aplicação prática e interdisciplinaridade 

entre os diversos conteúdos trabalhados nas disciplinas que compõem; 

 Ambientação com o mercado de trabalho; 

 Legitimação dos conceitos face às práticas organizacionais do agronegócio; 

 Reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

 Despertar o senso prático e o interesse pela e interpretação de dados e informações no 

exercício profissional; 

 Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

Metodologia: 

Trabalhos práticos desenvolvidos a campo com acompanhamento do professores e profissionais 

da área que estão atuando no mercado de trabalho. 

Avaliação: 

A execução dos projetos, com o registro das atividades em relatórios que descrevam suas 

atribuições, deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina, e a avaliação do 

desempenho do estudante, será feita baseada nos itens a seguir: 

 Assiduidade; 

 Conhecimento teórico e prático; 

 Criatividade, organização, qualidade, produtividade, cooperação, dedicação; 

 Sequência lógica de execução entre outros itens relevantes para avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARCELLOS, Júlio Otávio Jardim. Bovinocultura de corte: cadeia produtiva e 

sistemas de produção. Eldorado do Sul: Agrolivros, 2011. 

PRIMAVESI, Ana. Manejo ecológico do solo: a agricultura em regiões tropicais. São 

Paulo: Nobel, 2002.  

MICELI, Wilson Motta. Derivativos de agronegócios: gestão de riscos de mercado. 

São Paulo: Saint Paul, 2008.  



DUBOIS, Alexy. Gestão de custos e formação de preços: conceitos, modelos e 

intrumentos, abordagem de competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos humanos: o capital humano das organizações. 

9. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

NEVES, Marcos Fava. Agronegócios e desenvolvimento sustentável. São Paulo: 

Atlas, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisas. 5. ed. São Paulo:  Atlas, 2010.   

LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal. 2. ed. Viçosa: UFV, 2007. 

PENTEADO, Sílvio ROberto. Adubação na agricultura ecológica: cálculo e recomendação numa  

MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração de recursos humanos. 7. ed. São Paulo: Manole, 2009. 

BATALHA, Mário Otávio. Gestão do agronegócio. São Carlos: EdUFSCar, 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Estudo Integrado Multidisciplinar III 

Carga Horária: 70 horas 

 

Estudos de caso sobre classificação de sistemas de produção animal, fatores que interferem  na 

produtividade agrícola, estratégias de comercialização e diminuição de riscos dentro do sistema 

produtivo agropecuário, custos como ferramenta de controle, gerenciamento organizacional e 

organização do Agronegócio 

 . 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fazer uma análise e propor soluções para estudos de caso relacionados 

Produção animal vegetal e gerenciamento da comercialização, custos e riscos.  

Metodologia: 

Utilizando ferramentas tecnológicas, plataforma virtual, email  

Avaliação: 

Através de atividades desenvolvidas e postadas na plataforma online da FADAF- Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARCELLOS, Júlio Otávio Jardim. Bovinocultura de corte: cadeia produtiva e 
sistemas de produção. Eldorado do Sul: Agrolivros, 2011.  
PORRO, Roberto. Alternativa agroflorestal na Amazônia em transformação. 
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.  
DUBOIS, Alexy. Gestão de custos e formação de preços: conceitos, modelos e 
intrumentos, abordagem de competitividade. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009  
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional: teoria e prática no 
contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2010.  
NEVES, Marcos Fava. Agronegócios e desenvolvimento sustentável. São Paulo: 
Atlas, 2011.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LANA, Rogério de Paula. Nutrição e alimentação animal. 2. ed. Viçosa: UFV, 2005.   

PENTEADO, Sílvio Roberto. Adubação na agricultura ecológica: cálculo e 

recomendação numa abordagem simplificada. 2. ed. Valinhos: Via Orgânica, 2010.  

MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do operacional ao estratégico. 14. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Ensino  4.º Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Logística Empresarial 

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa 

 

Fundamentos básicos de Logística Empresarial. Gestão integrada da cadeia de suprimentos, 

Gestão de estoques, sistemas de armazenagem e movimentação interna, Aquisições, compras e 

avaliação de fornecedores, Separação e preparação de pedidos, Gerenciamento dos custos 

operacionais, indicadores de desempenho operacional, gerenciamento de resultados através da 

logística empresarial. Estratégia e planejamento da logística, sistema de transporte, processamentos 

de pedidos e sistemas de informação, controle de estoques, armazenagem de produto, 

movimentação de mercadorias, decisões de compras de programação e dos suprimentos, decisões 

de localização das instalações, custos logísticos, logística integrada, cadeia de suprimentos. 

Planejamento e controle de frota. Otimização de roteiros de máquinas. Estudos de casos.  Cadeias 

de Produção Agroindustrial.  

 

 

Objetivo  

a) Estudar as etapas da cadeia de suprimentos e como ocorre a integração entre as áreas de 

produção até a distribuição, Integração da Cadeia de Suprimento, soluções práticas para que você 

possa implementá-las no seu dia a dia. 

b) Gerenciar a cadeia de suprimentos de produtos agropecuários. Apresentar os conceitos de 

Logística Integrada e mostrar as inter-relações entre Logística e processo produtivo agrícola: plantio, 

tratos culturais e colheita das culturas. Incentivar a pesquisa de soluções de problemas de logística 

na agricultura 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 



ARBACHE, Fernando Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 4. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2011.  

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e distribuição 

física. São Paulo: Atlas, 2010.  

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. 

São Paulo: Atlas, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARAT, Josef. Logística, transporte e desenvolvimento econômico. São Paulo: CLA, 2007. 4 v. 

BOWERSOX, Donald J. Gestão logística de cadeias de suprimentos. Porto Alegre: Bookman, 

2006.  

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. 

São Paulo: Atlas, 2010. (repetido na básica) 

Substituição: FLEURY, Paulo Fernando. Logística empresarial: a perspectiva brasileira. São Paulo: 

Atlas, 2009. 

GONÇALVES, Paulo Sérgio. Administração de materiais. 3. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2010.  

POZO, Hamilton. Administração de recursos materiais e patrimoniais: uma abordagem logística. 

6. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Produção Animal II  

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa 

Animais ruminantes: Características, conceitos gerais e noções de biologia. Classificação de 

sistemas de produção. Conceitos de genética e genoma. Ambientação e adaptação das raças. 

Nutrição. Manejo sanitário. Bovinocultura de corte e leite. Caprinocultura. Ovinocultura. 

Bubalinocultura.  Forragicultura. 

 

Objetivos 

Conhecer os conceitos das tecnologias básicas de produção animal, assim como os de 

nutrição animal: conceitos de matéria seca e verde, nutrientes e componentes, alimentos volumosos 

e concentrados. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

PESSOA, Ricardo Alexandre Silva. Nutrição Animal – Conceitos Elementares.Saraiva: 

SOBRINHO, A.G. da S. Criação de ovinos. 2.ed. Jaboticabal: Funep, 2001 

Gado de Corte no Pantanal – Coleção 500 perguntas , 500 respostas. EMBRAPA.  

RIBEIRO, Silvio Doria de Almeida. Caprinocultura: criação racional de caprinos. Nobel, 2006. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEIXOTO, A. M. et al. Fundamentos do pastejo rotacionado. São Paulo: Livroceres. 

PEIXOTO, A M et al. Nutrição de Bovinos Conceitos básicos e aplicados. Piracicaba: FEALQ, 

1995. 



PEIXOTO, A M. Bovinocultura Leiteira. Fundamentos da Exploração Racional. Terceira edição. 

FEALQ, 2003. 

PEIXOTO, A M. Confinamento de Bovinos. Anais do Nono Simpósio Sobre Produção Animal. 

FEALQ, 1997. 

SANTOS, Flavio Augusto Portela. Pecuária de Corte Intensiva nos Trópicos. Piracicaba: FEALQ, 

2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Produção Vegetal II  

Carga Horária:  60 horas 

 

Ementa 

Implantação e condução de projetos de produção vegetal de culturas de valor econômico tais 

como soja, milho, cana-de-açúcar, frutas e hortaliças, fruticultura, jardinocultura, viveirocultura, cultura 

de ervas medicinais e condimentares entre outras culturas de importância econômica regional, 

abordando: Importância sócio-econômica, ecofisiologia, implantação da cultura, tratos culturais e 

colheita. 

 

Objetivos 

a) Conhecer a ecofisiologia e os sistemas de produção das principais culturas de importância 

econômica no agronegócio regional.  

b) Capacitar o aluno, com base em conhecimento de natureza básica e aplicada sobre as 

técnicas de produção vegetal das principais culturas de horticultura, bem como capacitá-lo para o 

reconhecimento e diagnóstico de problemas relacionados à produção, visando a adoção de medidas 

que resultem em maior eficiência técnico-econômico desses sistemas. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RODRIGUEZ, Aymara Arreaza. Ecofisiologia dasd culturas de Algodão, Amendoim, Gergelim, 

Mamona, Pinhão manso e Sisal. EMBRAPA. 

CASTRO, R.C.; KLUGE, R.A. (Coord.) Ecofisiologia de fruteiras tropicais: abacaxizeiro, 

maracujazeiro, mangueira, bananeira, cacaueiro. São Paulo: Nobel, 1998. 



COORDENADORIA DE ASSISTENCIA TECNICA INTEGRAL; Manual Técnico das Culturas: 

cereais, fibrosas, leguminosas, oleaginosas, plantas tropicais, raízes e tubérculos, sacarinas. 

Campinas: CATI, 1997.  

CHAVARRIA, Geraldo. Fruticultura em Ambiente Protegido. EMBRAPA. 

CASTRO, L. O. Plantas medicinais, condimentares e aromáticas: descrição de cultivo. 

Ed.Guaíba: Agropecuária, 1995. 

FACHINELLO, J. C. Fruticultura: fundamentos e práticas. Pelotas: UFPEL, 1996. 

DEMATTÊ, M.E.S.P. Princípios de Paisagismo. Jaboticabal: FUNEP, 1997  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CASTRO, R.C.; KLUGE, R.A. (Coord.) Ecofisiologia de fruteiras tropicais: abacaxizeiro, 

maracujazeiro, mangueira, bananeira, cacaueiro. São Paulo: Nobel, 1998. 

EMBRAPA. Tecnologias de produção de soja - Região Central do Brasil. Sistemas de Produção 

9. Londrina: Embrapa Soja, 2008. 

FAHL, J. I.; CAMARGO, M.; PIZZINATTO, M. Instruções agrícolas para as principais culturas 

econômicas. Campinas: IAC, 1998 (Boletim 200). 

FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura. Viçosa: UFV, 2008.  

MANICA, I. Frutas Nativas, Silvestres e Exóticas. Porto Alegre: Cinco Continentes. 2002.  

PENTEADO, S.R. Fruticultura orgânica: formação e condução. Viçosa: Aprenda Fácil: 2004. 

SOUZA, J. L., RESENDE, P. Manual de Horticultura Orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINA: Gestão de Projetos 

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa 

Introdução, contexto e processos da administração de projetos. Introdução à elaboração e à 

análise de projetos. Gerência de escopo, tempo, custo e qualidade do projeto. Gerência dos recursos 

humanos, comunicações, riscos e aquisições do projeto. Gerência da integração do projeto. 

Ferramentas de controle: atualização de cronogramas e orçamentos, verificação de entregas, visita a 

instalações, medições, preparação e análise de objetivo ou necessidade, protocolos ou atas de 

reuniões de coordenação. 

Objetivo  

Ter ao final do curso possibilitado aos grupos a formação de uma Oficina de Empreendedores. 

Demonstrar as diferenças entre empregado e empreendedor e os energizadores da “Pequena 

Empresa” como componente vital da Economia. O que o futuro empresário deve conhecer sobre os 

passos para a abertura de uma empresa. A escolha da Nova Atividade. Terceirização e cooperativas 

de trabalho. Associativismo nas pequenas empresas. Como elaborar o planejamento da empresa. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MENEZES, Luis C. M. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos - teoria, técnicas e praticas. São Paulo: Érica, 2010. 

TORRES, Cleber; LELIS, João C. Garantia de Sucesso em gestão de projetos: Recurso escasso x 

planejamento abusivo. São Paulo: Brasport, 2009. 

 



BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CARVALHO, Marly Monteiro de; RACHINI JÚNIOR, Roque. Gerenciamento de Projetos na Prática: 

Casos Brasileiros São Paulo: Atlas, 2010. v. 1-2. 

CASAROTTO FILHO, Nelson. Elaboração de projetos empresariais: análise estratégica, estudo de 

viabilidade e plano de negócio. São Paulo: Atlas, 2009. 

DEGEN, Ronald. O empreendedor – fundamentos da iniciativa empresarial. São Paulo: McGraw-Hill, 

1989. 

MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração de projetos - como transformar ideias em 

resultados. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

FLORES, Aecio Witchs. Projetos e Orçamentação Agropecuária. Agropecuária, 2001. 

SANTOS, G; MARION, J C; SEGATTI, S. Administração de custos na Agropecuária. Atlas, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Gestão da Qualidade E Certificação  

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

Conceito, evolução histórica e a concepção moderna da qualidade. Ferramentas de qualidade. 

Organismos de qualidade no Brasil e no mundo. Melhoria contínua. Qualidade como fator de 

competitividade. Sistemas de rastreabilidade. Selos de qualidade no agronegócio. Normas. 

Certificação de processos, produtos e ambiental. Estudos de caso. 

Objetivos  

Aplicar os conceitos e ferramentas da qualidade em sua atuação profissional. 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

REIS, Luiz Felipe Souza Dias. Agronegócio: Gestão da qualidade. QUALITYMARK.  

PENTEADO, Silvio Roberto. Certificação Agrícola - Selo Ambiental e Orgânico. Via Orgânica, 

2009.  

GLEBER, Luciano. Gestão Ambiental na Agropecuária – Vol. 1. EMBRAPA. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ZYLBERSZTAJN, D; SCARE, R. F. Gestão da Qualidade no Agribusiness - Estudos e Casos. Atlas, 

2003. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – Série de Normas NBR ISO 9000 – 

Sistemas de Gestão da qualidade Rio de Janeiro: ABNT 2000. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS – ABNT – planos de amostragem, vol. 1 e 2. 

São Paulo, ABNT, 1977 NBR 5426 e 5429. 

Disciplina: Projeto Integrador II 

Carga Horária: 60 horas 

Implantação de projeto a campo, Gestão de projetos e recursos, Gerência de escopo, tempo, custo e 

qualidade do projeto, Ferramentas de controle: atualização de cronogramas e orçamentos. 

Objetivos 



 Promover articulação entre conhecimento teórico e aplicação prática e 

interdisciplinaridade entre os diversos conteúdos trabalhados nas disciplinas que 

compõem; 

 Ambientação com o mercado de trabalho; 

 Legitimação dos conceitos face às práticas organizacionais do agronegócio; 

 Reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

 Despertar o senso prático e o interesse pela e interpretação de dados e informações no 

exercício profissional; 

 Promover integração entre a faculdade e o mercado de  trabalho; 

 Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

 Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão do agronegócio na 

região. 

Metodologia: 

Trabalhos práticos desenvolvidos a campo com acompanhamento do professores e profissionais 

da área que estão atuando no mercado de trabalho. 

Avaliação: 

A execução dos projetos, com o registro das atividades em relatórios que descrevam suas 

atribuições, deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina, e a avaliação do 

desempenho do estudante, será feita baseada nos itens a seguir: 

 Assiduidade; 

 Conhecimento teórico e prático; 

 Criatividade, organização, qualidade, produtividade, cooperação, dedicação; 

 Sequência lógica de execução entre outros itens relevantes para avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MENEZES, Luiz César de MOURA. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2009. 

CORRÊA, Henrique L. A. Planejamentos, Programação e Controle da Produção 

– 4. ed.  Editora Atlas, 2001.   

JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto. 2ª ed. São Paulo – SP: Pioneira, 1994. 

551 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ARBACHE, Fernando Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 4. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2011.  



MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos - teoria, técnicas e praticas. São Paulo: Érica, 2010. 

REIS, Luiz Felipe Souza Dias. Agronegócio: Gestão da qualidade. QUALITYMARK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Estudo Integrado Multidisciplinar IV 

Carga Horária: 70 horas 

Estudos de caso sobre estratégia e planejamento da logística, classificação de sistemas de 

produção, 

Implantação e condução de projetos de produção vegetal e gerência da integração do projeto 

 . 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fazer uma análise e propor soluções para estudos de caso relacionados 

Produção animal vegetal e gerenciamento da comercialização, custos e riscos.  

Metodologia: 

Utilizando ferramentas tecnológicas, plataforma virtual, email  

Avaliação: 

Através de atividades desenvolvidas e postadas na plataforma online da FADAF- Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOWERSOX, Donald J. Gestão logística de cadeias de suprimentos. Porto 

Alegre: Bookman, 2006.   

SANTOS, G; MARION, J C; SEGATTI, S. Administração de custos na 

Agropecuária. Atlas, 2009.  

EMBRAPA. Tecnologias de produção de soja - Região Central do Brasil. 

Sistemas de Produção 9. Londrina: Embrapa Soja, 2008 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MENEZES, Luis C. M. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

VIEIRA, Marcio Infante. Pecuária Lucrativa. Prata, 2000.  

ARBACHE, Fernando Saba. Gestão de logística, distribuição e trade marketing. 4. ed. Rio de 

Janeiro: FGV, 2011.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Ensino  5.º Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Pesquisa Operacional 

Carga Horária: 60 horas 

Ementa 

Aplicação da programação linear e da simulação envolvendo conhecimentos matemáticos e 

estatísticos, estimulando os conhecimentos adquiridos e de larga aplicação na atividade da 

Administração.  

Objetivos  

Possibilitar um consistente e atualizado conhecimento da Matemática e da Estatística, como 

instrumentos de ajuda indispensável para a solução de problemas das atividades administrativas das 

empresas, referentes a programação linear e simulação em Pesquisa Operacional. Discutir os 

principais conceitos e problemáticas que envolvem os modelos e estudos na Pesquisa Operacional. 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução a Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para 

Análise de Decisões. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

SILVA, Ermes Medeiros da, et al. Pesquisa Operacional -  Editoral Atlas S.A,  1996. São Paulo SP 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ACKOFF, R. L. SASIENI, M. W.  Pesquisa Operacional.  Rio de Janeiro: livros técnicos e científicos 

AHRLICH, P.J. Pesquisa Operacional: curso introdutório. São Paulo Editora Atlas, 1991. 

SHAMBLIN, J.E., STEVENS, JR. Pesquisa Operacional : uma abordagem básica. São Paulo 

Editora Atlas, 1989. 

Disciplina: Administração da Produção 

Carga horária: 60 horas  

 

Ementa 



Introdução. A função de produção. Processos industriais mais usados. Planejamento industrial. 

Planejamento e controle de produção. Localizações de indústrias. Marketing de produção. A 

produção e a racionalização do trabalho. Métodos de produtividade. Segurança e higiene industrial. 

Controle estatístico de qualidade total. 

 

Objetivos 

Propiciar o contato, a assimilação e a sistematização de conhecimentos sobre a gestão da 

produção e de operações, enfocando conceitos e noções básicas, bem como conteúdos teóricos e 

práticos relativos aos sistemas e processos produtivos e operacionais. Oportunizar condições para 

que os alunos entrem em contato com desafios específicos do ambiente organizacional, difundindo 

técnicas e métodos de gestão da produção, explicitando fatores funcionais, estruturais e operacionais 

que interferem na produção de bens e serviços. Subsidiar o futuro profissional com instrumentos e 

conhecimentos consolidados da matéria, visando sua inserção efetiva nas organizações e no 

contexto econômico regional. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LAUGENI, F, P; Martins, P, G.  Administração da Produção - 2ª Ed. 2005 Saraiva. 

MARTINS, P. G.; ALT, P. R. C.  Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais. 3ª Ed. São 

Paulo: Saraiva, 2009. 

DAVIS, M. M. Fundamentos da Administração da Produção. 3. ed., Porto Alegre: Bookmann 

Editora, 2001. 

LAUGENI, F, P; Martins, P, G.  Administração da Produção - 2ª Ed. Saraiva. 2005. 

CORRÊA, Henrique L. A. Planejamentos, Programação e Controle da Produção – 4. ed.  Editora 

Atlas, 2001.   

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/161430/administracao-da-producao-2-ed-2005/?ID=C88C4D1A7D90A1C0927030412
http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/161430/administracao-da-producao-2-ed-2005/?ID=C88C4D1A7D90A1C0927030412


SLACK, Nigel. et. al. Administração da produção. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CORRÊA, Henrique L. A. Planejamentos, Programação e Controle da Produção – 3. ed.  Editora 

Atlas, 2000.   

HARDING, H. A. et. al. Administração da Produção.  São Paulo: Editora Atlas – 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Planejamento Estratégico 

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa 

O processo de gerência estratégica. Pensamento estratégico. Natureza da vantagem 

competitiva. Missão da empresa. Análise externa: O modelo das 5 forças, grupos estratégicos, 

evolução da indústria. Globalização e vantagem competitiva. Análise interna: Análise de valor, 

estratégias genéricas, competências essenciais. Estratégias de nível funcional: Escola, aprendizado, 

inovação, responsabilidade a clientes. Estratégias de nível unidade de negócio. Estratégias em um 

ambiente global. Estratégias corporativas: Análise de portfólio, integração vertical e horizontal, 

diversificação. Desenho de sistema de controle estratégico. 

 

Objetivos 

Compreender as estratégias de uma empresa, aplicando os conceitos estrategistas, liderança 

estratégica, formação e prática da estratégia, stakeholders, missão, visão, valores, objetivos e ética 

empresarial. Ser capaz de desenvolver um Planejamento Estratégico. 

 

Conteúdo Programático: 

  Importância  do  planejamento  estratégico;  

  Conceito  e  ciclo  do  planejamento;  

  Definição  de  negócio;  Análise  conjuntural:  Lucratividade  dos  mercados;  

  Concorrência;  Segmentação  de  mercado;   

  Análise  interna  da  empresa;  

  Avaliação  clássica  do  estágio  em  que  se  encontram  as  empresas;  

  Objetivos empresariais;   

  Definição  e  escolha  das  estratégias  empresariais;  Planos  e táticas;  

  Tomada de decisão; 

  Orçamento; Implantação e controle.  

 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 



Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica de negócios: construindo o futuro de sua empresa. 

São Paulo: Saraiva, 2012.  

FISCHIMANN, Adalberto A. Planejamento estratégico na pratica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Estratégia empresarial & vantagem competitiva: como 

estabelecer, implementar e avaliar. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:  

BIAGIO, Luiz Arnaldo. Empreendedorismo: construindo seu projeto de vida. Barueri: Manole, 2012.  

HERRERO FILHO, Emílio. Pessoas focadas na estratégia: as disciplinas da execução da 

estratégia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

MENEZES, Luiz César de MOURA. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

MOLINARI, Leonardo. Gestão de projetos: teoria, técnicas e práticas. São Paulo: Érica, 2010.  

TAVARES, Mauro Calixta. Gestão estratégica. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Tópicos Especiais e Produção Vegetal 

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

Origem, histórico e evolução. Aspectos morfológicos e fisiológicos. Distribuição geográfica das 

culturas. Importância sócio-econômica. Produtos e subprodutos. Práticas de conservação e preparo 

do solo. Sistemas de semeadura. Cultivares. Produção de sementes. Controle de plantas daninhas e 

fitossanitário. Técnicas de cultivo. Nutrição e adubação. Operações de pré-colheita e colheita. 

Transporte. Secagem. Armazenamento e classificação das culturas de: feijão, girassol e soja, milho 

cana-de-açúcar  

Objetivos 

Conhecer as espécies cultivadas na região, identificar as práticas de cultivo, adubação e 

controle das principais pragas e doenças que ocorrem nas culturas para utilização dos 

conhecimentos na área do negócio agrícola. 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

EMBRAPA SOJA (Londrina, PR). Tecnologias de produção de soja: Região Central do Brasil 

2006.  

PR). Tecnologias de produção de soja: Região Central do Brasil 2006. 2 

LEITE, R. M. V. B. C.; BRIGUENTI, A. M. CASTRO, C. Girassol no Brasil. Londrina: Embrapa Soja, 

2005.  

FILHO, Israel Alexandre Pereira . Cultivo do Milho Verde. EDUEL – CAMPUS UNIVERSITARIO. 

BELTRAO, Napoleão Esberard de Macedo. Agronegócio do Algodão no Brasil - Vol. 1. EMBRAPA 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Periódicos 

- Pesquisa Agropecuária Brasileira 

- Ciência Rural 

- PAT 



Disciplina: Tópicos Especiais e Produção Animal 

Carga Horária: 30 horas  

 

Ementa 

As principais criações zootécnicas. O agronegócio suíno. O agronegócio bovino de corte. O 

agronegócio bovino de leite. O agronegócio avicultura de corte e de postura. 

 

Objetivos 

Através de aula expositiva e dialógica, pesquisas, visitas e realização de trabalhos levar o 

aluno a conhecer os conceitos imanentes da estruturação da produção das diversas culturas 

zootécnicas e aplicar estes conceitos no estudo de custos de produção, no registro de dados e na 

análise do desempenho do negócio. 

 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

VIEIRA, Marcio Infante. Criar Aves é Bom e Lucrativo. PRATA 

COTTA, T. Frango de corte: criação abate e comercialização. Viçosa - MG. Aprenda Fácil, 2003. 

ROLIM, Antonio Franscisco Martin. Produção Animal: Bases da Reprodução, Manejo e saúde – 

Série Eixos. SARAIVA. 

SOBESTIANSKY, I; WENTS, I.; SILVEIRA, P. R. S.; et al. Suinocultura intensiva: produção, manejo 

e saúde do rebanho. Brasília: EMBRAPA-SPI; Concórdia: EMBRAPA/CNPSA, 1998. 

MARION, J. C. Contabilidade rural. 6. ed. São Paulo, Atlas, S. A. 2000. 262p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CONGRESSO BRASILEIRO DE ZOOTECNIA. A Zootecnia no novo milênio frente à 

sustentabilidade. Goiânia – GO: LTC, 2001. 

DOMINGUES, O. Introdução à Zootecnia. 3ª ed. S.I.A. 1968. 

MOELIN, M. T. Zootecnia básica aplicada. Barcelona: Aedos, 1982. 



MILLEN, E. Zootecnia e Veterinária: teoria e práticas gerais. V. 2. Campinas: Instituto Campineiro de 

Ensino Agrícola, 1975. 

RAMALHO, M. ; SANTOS, J. B. dos & PINTO, C. B. Genética na agropecuária. 6ª ed. São Paulo: 

Globo 1997. 

JURAN, J. M. A qualidade desde o projeto. 2ª ed. São Paulo – SP: Pioneira, 1994. 551 p. (01 

exemplar). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Segurança e Saúde no Trabalho 

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa  

Agentes agressivos físicos nos locais de trabalho. Ruído, temperatura, iluminação,  vibrações, 

radiações ionizantes e não ionizantes e altas pressões. Agentes agressivos químicos nos locais de 

trabalho. Introdução ao conceito de toxicologia. Gases e vapores, poeiras. Segurança no manuseio 

de máquinas e equipamentos agrícolas. A organização do trabalho e sua influência sobre as 

condições de trabalho. Conceito de fadiga física e mental. Acidentes e doenças do trabalho. Leis e 

normas regulamentadoras. Equipamentos de proteção individual. 

Objetivo 

Mostrar aos alunos, em linhas gerais, as condições de trabalho no Brasil. Discutir os principais 

riscos de acidentes e doenças do trabalho nos diversos setores produtivos. Apresentar propostas de  

medidas de prevenção a esses agravos à saúde dos trabalhadores. Discutir os principais modelos de 

boas práticas de manufaturas, tecnologias de segurança alimentar em Análise de Perigos e Pontos 

Críticos de Controle. 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

G. F. B. Garcia, Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e medicina do trabalho. 4. ed. São 

Paulo: Método, 2014. 

GARCIA, G F B. Meio Ambiente do Trabalho. Metodo, 2009. 

GONÇALVES, E A. Manual de Segurança e Saúde no Trabalho. LTR. 2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, J C C. Direito Ambiental e Transgênico. DEL REY, 2008. 

SALIBA; PAGANO. Legislação de Segurança Acidente do Trabalho e Saúde do Trabalhador. 

LTR. 2008. 

 



Disciplina: Projeto Integrador III 

Carga Horária: 30 horas 

Implantação de projeto a campo com gerencia estratégica, planejamento e controle de 

produção abordando técnicas de cultivo vegetal e técnicas de cultivo animal. 

Objetivos 

 Promover articulação entre conhecimento teórico e aplicação prática e interdisciplinaridade 

entre os diversos conteúdos trabalhados nas disciplinas que compõem; 

 Ambientação com o mercado de trabalho; 

 Legitimação dos conceitos face às práticas organizacionais do agronegócio; 

 Reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

 Despertar o senso prático e o interesse pela e interpretação de dados e informações no 

exercício profissional; 

 Promover integração entre a faculdade e o mercado de  trabalho; 

 Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

 Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão do agronegócio na 

região. 

Metodologia: 

Trabalhos práticos desenvolvidos a campo com acompanhamento do professores e 

profissionais da área que estão atuando no mercado de trabalho. 

Avaliação: 

A execução dos projetos, com o registro das atividades em relatórios que descrevam suas 

atribuições, deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina, e a avaliação do 

desempenho do estudante, será feita baseada nos itens a seguir: 

a) Assiduidade; 

b) Conhecimento teórico e prático; 

c) Criatividade, organização, qualidade, produtividade, cooperação, dedicação; 

d) Sequência lógica de execução entre outros itens relevantes para avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MENEZES, Luiz César de MOURA. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 

2009.  

HARDING, H.A. et. al. Administração da Produção.  São Paulo: Editora Atlas – 

1981. 

RAMALHO, M. ; SANTOS, J. B. dos & PINTO, C. B. Genética na agropecuária. 6ª 

ed. São Paulo: Globo 1997. 



 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução a Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para 

Análise de Decisões. Rio de Janeiro: LTC, 2004. 

LAUGENI, F, P; Martins, P, G.  Administração da Produção - 2ª Ed. 2005 Saraiva. 

FISCHIMANN, Adalberto A. Planejamento estratégico na pratica. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/161430/administracao-da-producao-2-ed-2005/?ID=C88C4D1A7D90A1C0927030412


Disciplina: Estudo Integrado Multidisciplinar V 

Carga Horária: 70 horas 

 

Estudos de caso sobre  métodos de produtividade, segurança e higiene industrial, 

armazenamento e classificação das culturas, o agronegócio bovino de corte e a organização do 

trabalho e sua influência sobre as condições de trabalho. 

 . 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fazer uma análise e propor soluções para estudos de caso relacionados 

Produção animal vegetal e gerenciamento da comercialização, custos e riscos.  

Metodologia: 

Utilizando ferramentas tecnológicas, plataforma virtual, email  

Avaliação: 

Através de atividades desenvolvidas e postadas na plataforma online da FADAF- Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CREPALDI, Silvio Aparecido. Contabilidade rural: uma abordagem decisorial. 6 ed. 

rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2011.  

HERRERO FILHO, Emílio. Pessoas focadas na estratégia: as disciplinas da 

execução da estratégia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011.  

ROCHA, J C C. Direito Ambiental e Transgênico. DEL REY, 2008 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Eduardo L.de. Introdução a Pesquisa Operacional: Métodos e Modelos para Análise 

de Decisões. Rio de Janeiro: LTC 

Martins, P.G. Administração da Produção - 2ª ed. Ribeirão Preto: Saraiva, 2005.  

COSTA, Eliezer Arantes da. Gestão estratégica de negócios: construindo o futuro 

de sua empresa. São Paulo: Saraiva, 2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/161430/administracao-da-producao-2-ed-2005/?ID=C88C4D1A7D90A1C0927030412


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planos de Ensino  6.º Semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Introdução a Agricultura de Precisão 

Carga Horária:  30 horas  

 

Ementa  

Introdução à agricultura de precisão, conceitos básicos, tecnologias envolvidas. Processo de 

tomada de decisão em agricultura de precisão. Fundamentos teóricos da representação cartográfica: 

latitude, longitude, projeções cartográficas. Conceitos de Geoprocessamento e Sistemas de 

Informações Geográficas. Sensoriamento Remoto, elaboração de mapas temáticos.  

 

Objetivo  

Entender a filosofia da agricultura de precisão, suas potencialidades, principais ferramentas e 

viabilidades de adoção, ciclo de análise da produtividade, assim como, suas relações com a 

agronegócio. 

 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: oficina de Texto 2008. 

BOREM, A; GIUDICE, M.P.; QUEIROZ, D.M.; MANTOVANI, E.C.; FERREIRA, L.R.; VALLE, F.X.R.:  

ASSAD, E.D.; SANO, E.E. Sistema de Informações Geográficas: Aplicações na Agricultura. 

Embrapa. Brasília, 1998 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MOLIN, J. P. Tendências da Agricultura de Precisão no Brasil. In: Congresso Brasileiro de Agricultura 

de Precisão. Piracicaba-SP, ESALQ/USP. 2004. 

JOLY, Fernando. A Cartografia. São Paulo: Papirus, 1990. 

MOLIN, J. P. Agricultura de Precisão – O gerenciamento da variabilidade. Piracicaba: 2001, 83 p. 

 



Disciplina: Planejamento Tributário 

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa  

Hierarquia das normas jurídicas, Princípios constitucionais tributários, Características dos 

principais impostos e contribuições Conceitos tributários gerais, Contabilidade Tributária, 

Planejamento Tributário, Implementação do Planejamento tributário, Estudo Sobre as Formas de 

tributação das Pessoas Jurídicas com Fins Lucrativos, Lucro Real, Lucro, Presumido, Arbitrado e 

Simples, Distribuição de lucros, pró-labore e remuneração do capital próprio, fatos que caracterizam 

omissão de receitas das pessoas jurídicas. Análise dos reflexos dos tributos nas rganizações com 

ênfase na identificação da opção de procedimento lícito menos oneroso  aplicáveis ao agronegócio 

 

Objetivos  

a) Pretende-se com esta disciplina propiciar aos alunos uma visão sobre a importância do 

planejamento tributário nas empresas. Efetuar um estudo sobre as formas de tributação das pessoas 

jurídicas com fins lucrativos. 

b) Oportunizar aos alunos conhecimentos para a avaliação de critérios técnicos que possibilitem 

capacitar os mesmos a elaborar relatórios e sistemas de controle, que permitam auxiliar os dirigentes 

das empresas na tomada de decisões com vistas ao planejamento dos tributos.  

c) Contribuir para que o aluno seja capaz de prever os efeitos dos tributos e contribuições de 

competência da união, dos estados e dos municípios sobre as operações da empresa rural, no 

sentido de reduzi-los, analisando cada operação do ponto de vista de seu impacto fiscal.  

d) Capacitá-los a identificar as diversas opções de procedimentos passíveis de serem adotados 

visando à economia de tributos, dentro da estrita legalidade, no ambiente organizacional do 

agronegócio. 

 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BORGES, Humberto Bonavides. GERÊNCIA DE IMPOSTOS: IPI, ICMS, ISS e IR. .5. ed. São Paulo. 

Editora Atlas. 2007. ISBN 85 224-4700-8. 

ICMS, ISS e IR; 9. Ed. São Paulo. Editora Atlas. 2006. ISBN 85 224.4771-8. 

OLIVEIRA, Luís Martins de; CHIEREGATO, Renato; PEREZ JUNIOR, José Hernandez; GOMES,  

BEZERRA, Marliete. Manual de Contabilidade Tributário. 6. Ed. São Paulo. Editora Atlas. 2007. 

__________, Planejmaneto Tributário: IPI,  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária. 10. Ed. São Paulo: Atlas. 2007. 

BRONDI, Benjamim; RENÉ Raúl Zambrana Bermúdez. Departamento Pessoal Modelo. 2. ed. São 

Paulo: IOB Thomson. 2004.  

COELHO NETO, Pedro. Manual de procedimentos contábeis para as micro e pequenas 

empresas. São Paulo: SEBRAE, 2001.  

FABRETTI, Láudio Camargo; FABRETTI, Dilene Ramos. Direito Tributário para os Cursos de 

Administração e Ciências Contábeis. 3. Ed. São Paulo: Atlas. 2004. 

FABRETTI, Láudio Camargo. Contabilidade Tributária para os Cursos de Administração e 

Ciências Contábeis. 8. Ed.. São Paulo: Atlas. 2003. 

MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 14. ed. Revista, Atualizada e Ampliada. 

CASSIANO, Adão Sérgio do Nascimento. Direito Tributário. Adão Sérgio do Nascimento Cassiano 

Porto Alegre – Síntese – 2000. 

Manual IOB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Defesa Sanitária e Fitossanitária  

Carga Horária: 30 horas 

 

Ementa 

Princípios de sanidade e fitossanidade. Normas internacionais e medidas sanitárias e 

fitossanitárias. Prevenção, vigilância e controle de pragas e doenças. Pragas e doenças 

quarentenárias. As exigências de inocuidade dos alimentos e as condições sanitárias animais e 

vegetais para produtos agropecuários em circulação no comércio nacional e internacional. Acordos 

internacionais.  

 

Objetivos 

Analisar e conhecer os mecanismos de inocuidade, as condições sanitárias de animais e 

vegetais e entender as exigências de negociação de produtos agropecuários. 

 

Metodologia: 

  Aula expositiva e dialógica;  

  Leitura e Discussão dirigida;   

  Seminários Temáticos;   

  Dinâmicas;   

  Trabalhos em grupo e individuais;   

  Filmes;   

  Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHAIM, Ademir. Manual de Tecnologia de Aplicação de Agrotóxico. EMBRAPA. 

AZEVEDO, Paulo.R.G.de.; Manual Técnico do Consultor Agroquímico, ICONE. 

ZAMBOLIM, L.; ZUPPI, M; SANTIAGO, T. O que engenheiros agrônomos devem saber para 

orientar o uso de produtos fitossanitários. 3ª ed Revisada e Ampliada.  UFV / ANDEF, 2008. 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KIMATI; AMORIM; REZENDE; BERGAMIN; CAMARGO. Manual de Fitopatologia Doenças das 

Plantas Cultivadas, V 2, 4.ed. Ceres, 2005. 

LORENZI, H. Manual de identificação e controle de plantas daninhas. 6.ed. Plantarum, 2006.  

OLIVEIRA JR., R.; CONSTANTIN, J. Plantas Daninhas e seu Manejo. Guaíba: Agropecuária, 1998. 



PELCZAR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. (eds.). Microbiologia: conceitos e aplicações. Makron, 

1996.  

ROMEIRO, R S. Controle Biológico de Doenças de Plantas – Procedimentos. UFV, 2007. 

VIDAL, R.A.; MEROTTO JR., A. Herbicidologia. Porto Alegre: UFRGS, 2001. 

GALLO; NAKANO; SILVEIRA; PEREIRA et al. Entomologia agrícola. FEALQ. 2002.  

GARCIA, F R M. Zoologia Agrícola - Manejo Ecológico de Pragas. RIGEL, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Gestão de Materiais  

Carga Horária: 60 horas 

 

Ementa  

Planejamento,  programação  e  controle  de  materiais;  Processos  de  compras,  

armazenamento  e movimentação  de  materiais;  Técnicas  de  negociação;  Características  e  perfil  

do  negociador; Planejamento da negociação; Tomada de decisão; Desenvolvimento de  

fornecedores; Processo de Importação. Aspectos básicos. Funções e técnicas da administração de 

materiais. Administração patrimonial. Fornecedores. Negociação. Compras. Almoxarifado. Estoques. 

 

Objetivos: 

 Oferecer ao egresso, subsídios para planejar compras para o cotidiano do varejo 

bem como para eventos, datas comemorativas, ações de marketing e poder de 

barganha; 

 Saber criar estratégias para a empresa para comprar; 

 Entender as funções das compras que faz do seu negócio altamente competitivo; 

 Saber negociar com seus parceiros, tratar contratos, quebrar contratos também 

quando for necessário, ser atual e saber quais as tendências, modas e novos 

entrantes no mercado; 

 Ter o cuidado ao tratar todos os fornecedores; 

 Saber o limite de compras, ponto de equilíbrio; 

 Saber até que ponto as compras imfluenciam no estoque e no capital da empresa. 

 

Conteúdo  Programático: 

 Introdução e conceitos básicos - O Planejamento da Gestão de Custos; 

 Importância da área de compras na organização, os conflitos organizacionais e os critérios 

para uma administração interativa e produtiva. 

 Planejamento de compras; 

 Organizar estoque; 

 Processo de compras gerais, gerando vantagens financeiras e operacionais para sua 

empresa e evitando riscos; 

 Documentos de compras e ter controles eficazes no monitoramento dos processos, focados 

em serviços; 

 Avaliação de propostas e cotações e saiba o que pedir, como pedir e os dados fundamentais 

das cotações; 

 Apresentação e estrutura do departamento de Administração de Materiais. Conceitos e 

Objetivos; 

 Função e objetivos de estoques 

 Previsão para os estoques 

 Custos de estoque 

 Níveis de estoque 



 Classificação ABC 

 Sistemas de controles de estoques 

 Avaliação dos estoques 

 Introdução 

 Localização de materiais 

 Classificação e codificação de materiais 

 Inventário físico 

 A função compra 

 Operação do sistema de compras 

 A compra na qualidade correta 

 Preço – custo 

 Condições de compra 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado á prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de materiais e 

distribuição física. São Paulo: Atlas, 2010. 

MARTINS, Petrônio Garcia; ALT, Paulo Renato Campos.  Administração de materiais e recursos 

patrimoniais. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

MONTE ALTO, Clelio F. Técnicas de compras. São Paulo: FGV, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOWERSOX, Donald J. Logística empresarial: o processo de integração da cadeia de suprimento. 

São Paulo: Atlas, 2010. 



CHOPRA, Sunil; MEINDL, Peter. Gestão da cadeia de suprimentos. 4. ed. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2011. 

CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. 4. ed. São Paulo: 

Cengage Learning, 2011. 

DIAS, Marco Aurélio P. Administração de materiais: princípios, conceitos e gestão. 6. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de produção e 

operações. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Gestao de Sistemas de Informação 

Carga Horária:  40 horas 

 

Ementa  

Conceitos sobre Sistemas de Informação e Processos de Gerencia, Política e sua Influência 

nos Sistemas de Informação, Estruturas Organizacionais. Sistema: organização, estrutura e suas 

interconexões. Objetivos empresariais e a tomada de decisões. O sistema de informação no processo 

gerencial. Gestão de sistemas de informação. Sistemas de informações empresariais, processos 

empresariais automatizados, integração de múltiplas soluções de software, gestão de conhecimentos 

e comércio eletrônico no Agronegócio.  

 

Objetivos  

Identificar, entender e utilizar os principais softwares aplicativos específicos necessários à 

tomada de decisões no Agronegócio. Fornecer elementos teóricos práticos aos estudantes, para 

desenvolverem uma reflexão crítica sobre a importância do Sistema de Informação para Tomada de 

Decisão. Capacitar os estudantes de graduação para que possam elaborar, implantar, administrar 

sistema de informações. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

O'BRIEN, James. Sistemas de informação: e as decisões gerenciais na era da internet. 3. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, 

táticas, operacionais. 13. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BIO, Sergio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 



KANAANE, Roberto; FIEL FILHO, Alécio; FERREIRA, Maria das Graças. Gestão pública: 

planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010. 

MELO, Ivo Soares. Administração de sistemas de informação. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2006. 

PLANTULLO, Vicente Lentini; HOFFMANN, Andreas Roberto. Sistemas de informação: 

fundamentos. Curitiba: Juruá, 2012.  

REZENDE, Denis Alcides; ABREU, Aline França de. Tecnologia da informação aplicada a 

sistemas de informações empresariais: o papel estratégico da informação e dos sistemas de 

informação nas empresas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Projeto Integrador IV 

Carga Horária: 60 horas 

Apresentar o projeto integrador  analisando os resuldados e discuções alcançados na prática, 

articulando os conhecimentos teóricos e práticos. Introdução. Objetivos, revisão bibliográfica, 

material, métodos e resultados alcançados  e considerações finais. 

 

Objetivos 

 Promover articulação entre conhecimento teórico e aplicação prática e interdisciplinaridade 

entre os diversos conteúdos trabalhados nas disciplinas que compõem; 

 Ambientação com o mercado de trabalho; 

 Legitimação dos conceitos face às práticas organizacionais do agronegócio; 

 Reflexão sobre as competências em desenvolvimento; 

 Despertar o senso prático e o interesse pela e interpretação de dados e informações no 

exercício profissional; 

 Promover integração entre a faculdade e o mercado de  trabalho; 

 Incentivar a criatividade e os talentos pessoais e profissionais; 

 Identificar oportunidades de negócios e novas alternativas para a gestão do agronegócio na 

região. 

Metodologia: 

Trabalhos práticos desenvolvidos a campo com acompanhamento do professores e profissionais 

da área que estão atuando no mercado de trabalho. 

Avaliação: 

A execução dos projetos, com o registro das atividades em relatórios que descrevam suas 

atribuições, deverá ser entregue ao professor responsável pela disciplina, e a avaliação do 

desempenho do estudante, será feita baseada nos itens a seguir: 

 Assiduidade; 

 Conhecimento teórico e prático; 

 Criatividade, organização, qualidade, produtividade, cooperação, dedicação; 

 Sequência lógica de execução entre outros itens relevantes para avaliação. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

COELHO NETO, Pedro. Manual de procedimentos contábeis para as micro e 

pequenas empresas. São Paulo: CFC, 2002. 



CHRISTOPHER, Martin. Logística e gerenciamento da cadeia de suprimentos. 4. 

ed. São Paulo: Cengage Learning, 2011.  

BIO, Sergio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2008. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2010.  

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Disciplina: Estudo Integrado Multidisciplinar V 

Carga Horária: 70 horas 

Estudos  de caso sobre tecnologias envolvidas na agricultura de precisão, estudo Sobre as Formas 

de tributação das Pessoas Jurídicas com Fins Lucrativos,  princípios de sanidade e fitossanidade 

Planejamento,  programação  e  controle  de  materiais e O sistema de informação no processo 

gerencial 

 

Objetivos 

Capacitar o aluno a fazer uma análise e propor soluções para estudos de caso relacionados 

agricultura de precisão sanidade vegetal e animal e controle de recursos usando sistemas e 

ferramentas de informação no gerenciamento. 

Metodologia: 

Utilizando ferramentas tecnológicas, plataforma virtual, email  

Avaliação: 

Através de atividades desenvolvidas e postadas na plataforma online da FADAF- Faculdade de 

Direito de Alta Floresta. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

PELCZAR, M.J.; CHAN, E.C.S.; KRIEG, N.R. (eds.). Microbiologia: conceitos e 

aplicações. 2 ed. São Paulo: Pearson Makron Books, 2015.  

KRAJEWSKI, Lee J.; RITSMAN, Larry P.; MALHOTRA, Manoj K. Administração de 
produção e operações. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  
 
BIO, Sergio Rodrigues. Sistemas de informação: um enfoque gerencial. 2. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLOU, Ronald H. Logística empresarial: transportes, administração de 

materiais e distribuição física. São Paulo: Atlas, 2010.  

BEUREN, Ilse Maria. Gerenciamento da informação. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.  

FITZ, Paulo Roberto. Cartografia básica. São Paulo: Oficina de Textos, 2008. – 3 
ex. 
 

 

 

 

 

 

 



DISCIPLINAS OPTATIVAS 

Carga horária: 30 horas 

 

DISCIPLINA OPTATIVA 1: LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS  

 

Ementa:  

Noções básicas de LIBRAS com vista a uma comunicação funcional entre ouvintes e surdos no 

ambiente escolar, no ensino da língua e literatura da língua portuguesa.  

 

Objetivos: 

 Instrumentalizar os para o estabelecimento de uma comunicação funcional com pessoas 

surdas; 

 Favorecer a inclusão da pessoa surda no contexto escolar; 

 Expandir o uso da LIBRAS legitimando-a como a segunda língua oficial do Brasil. 

 

Conteúdo Pogramático: 

1- Aspectos gerais da LIBRAS 

 Características gerais da LIBRAS 

 Paralelos entre línguas orais e gestuais 

 Unidades mínimas gestuais 

 Classificadores 

 Expressões faciais e corporais 

 Alfabeto digital 

 Identificação Pessoal - pronomes pessoais 

2 - Léxico de categorias semânticas 

 Etiqueta e boas maneiras – saudações cotidianas 

 Família 

 Lar – móveis e eletrodomésticos 

 Objetos 

 Vestimentas 

 Cores 

 Formas 

 Números e operações aritméticas 

 Lateralidade e Posições 

 Tamanhos 

 Tempo 

 Estados do tempo – Estações do Ano 

 Localizações – Pontos Cardeais 

 Calendário 

 Datas comemorativas 

 Meios de transporte 



 Meios de comunicação. 

 Frutas 

 Verduras – Legumes 

 Cereais 

 Alimentos doces e salgados 

 Bebidas 

 Animais domésticos 

 Animais selvagens 

 Aves 

 Insetos 

 Escola 

 Esportes 

 Profissões 

 Minerais 

 Natureza 

 Corpo humano 

 Sexo 

 Saúde e higiene 

 Lugares e serviços públicos 

 Cidades e Estados Brasileiros 

 Política 

 Economia 

 Deficiências 

 Atitudes/ sentimentos/ personalidade 

 Religião e esoterismo 

3 – Vocabulário específico da área de Letras relacionados ao ensino de língua e de literatura 

4 – Verbos 

 Principais verbos utilizados no cotidiano da escola 

 Verbos pertinentes às categorias semânticas estudadas 

 Verbos pertinentes aos conteúdos específicos estudados 

Marcação de tempos verbais 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 



 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GESSER, Audrei. LIBRAS?: que língua é essa?: crenças e preconceitos em torno da língua de sinais 

e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009. 

FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de línguas de sinais. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 

2010. 

PEREIRA, Maria Cristina da Cunha et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2011. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CAPOVILLA, Fernando César. Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em 

libras. São Paulo, 2009. 

QUADROS, Ronice Müller de. Língua de sinais brasileira: estudos lingüísticos. Porto Alegre: 

Artmed, 2004. 

QUADROS, Ronice Müller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais e língua 

portuguesa. Brasília: SEESP, 2004. 

SACKS, Oliver. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São Paulo: Companhia das Letras, 

2011. 

SKILIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6. ed. Porto Alegre: Mediação, 2012. 

 

 

DISCIPLINA OPTATIVA 2: CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA 

 

Ementa:  

Legislação nacional. Política do Estado sobre Indígena e Cultura Afro-brasileira, Antropologia, 

diversidade e etnocentrismo. A geopolítica da sociedade indígena nos Estados. Arte indígena e 

linguagem visual. Política e propostas pedagógicas nas escolas indígenas. Cultura Afro-Brasileira nos 

seus aspectos históricos e culturais. 

 

Objetivo: 

Refletir e repensar relações étnico-raciais, sociais da região e do país. 

 

Conteúdo Pogramático: 

Diversidade cultural entre os povos indígena; 

Preconceitos em relação aos povos indígena e Afro-Brasileira 

Estudo da sociedade Afro-Brasileira; 

Papel dos escravos africanos como mão de obra no Brasil. 



 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDÃO, Adelino. Direito racial brasileiro: teoria e prática. Ribeirão Preto: Juarez de Oliveira, 

2002. 

RIBEIRO, Berta G. Arte indígena, linguagem visual. Belo Horizonte: Itatiaia, 1989. 

SOUZA, Maria de Mello e. África e Brasil Africano. 2. ed. São Paulo: Ed. Ática, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FUNARI, Pedro Paulo; PIÑÓN, Ana. A temática indígena na escola. São Paulo: Contexto, 2011. 

MATTOS, Regiane Augusto de. História e cultura afro-brasileira. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2011. 

RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 

moderno. Ribeirão Preto: Companhia das Letras, 2004. 

RISÉRIO, Antonio. A utopia brasileira e os movimentos negros. São Paulo: Ed. 34, 2007. 

VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povo indígenas. Curitiba: Juruá, 2009. 

 

DISCIPLINA OPTATIVA 3: EDUCAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Ementa:  

A evolução histórica dos Direitos Humanos; A Constituição Brasileira de 1.988 e os Tratados 

Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos; O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a 

Redefinição da Cidadania no Brasil; O valor jurídico dos Tratados Internacionais de proteção dos 

Direitos Humanos; Os direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais. 

Objetivo: 

Proporcionar uma visão geral das relações e direitos individuais do cidadão, levando em conta 

todo o ordenamento jurídico de proteção na esfera de Direitos do Homem, Direitos Humanos e 

Direitos Fundamentais 

Conteúdo Pogramático: 



1. A evolução histórica dos Direitos Humanos 

1.1 Evolução histórica dos Direitos Humanos a nível global 

1.2 Características dos Direitos Humanos 

1.3 Os Direitos Humanos e suas gerações/dimensões 

1.4 Os Direitos Humanos na segunda metade do Século XX 

2. A Constituição Brasileira de 1.988 e os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos 

Humanos 

2.1 Gênese e principiologia 

2.2 A incorporação dos Tratados Internacionais de proteção de Direitos Humanos pelo Direito 

brasileiro 

2.3 O impacto dos Tratados Internacionais dos Direitos Humanos na ordem jurídica brasileira 

3. O Direito Internacional dos Direitos Humanos e a Redefinição da cidadania no Brasil 

3.1 O movimento de internacionalizações dos Direitos Humanos 

3.2 A redefinição de cidadania no Brasil 

4. O valor jurídico dos Tratados Internacionais de proteção dos Direitos Humanos 

4.1 O conceito de tratados 

4.2 O processo de formação dos tratados internacionais 

4.3 A organização das Nações Unidas 

5. Os direitos civis e políticos e os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

5.1 A concepção contemporânea de Direitos Humanos. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

IKAWA, Daniela. Direitos humanos na ordem contemporânea: proteção nacional, regional e global. 

Curitiba: Juruá, 2010. 2 v. 

PIOVESAN, Flavia C. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 13. Ed. São 

Paulo: Sariva, 2012.  

RANGEL, Vicente Marotta. Direito e relações internacionais: legislação internacional anotada. 9. 



Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BREGA FILHO, Vladimir. Direitos fundamentais na Constituição de 1988: conteúdo jurídico das 

expressões. São Paulo: Juarez de Oliveira, 2002.  

MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. 

São Paulo: Saraiva, 2010. 

PIOVESAN, Flavia C. Direito Humano à alimentação adequada. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007.  

SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos direitos fundamentais. 10. Ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010.  

VELOSO, Kleber Oliveira. Brasil: o viés extraditório. Goiânia: Ed. Do Autor, 2004. 

 

DISCIPLINA OPTATIVA 4: INFRAESTRUTURA DO AGRONEGÓCIO  

 

Ementa 

Estudo e avaliação das condições infraestruturais na sustentação do agronegócio. Instalações 

para armazenagem. Instalações para a produção agropecuária. Usinas de processamento e/ou 

beneficiamento. Infraestrutura de energia e de telecomunicações. 

 

Objetivos  

Reconhecer a importância das variáveis infraestruturais e o grau de interrelação com os 

empreendimentos de agronegócio. 

 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BERALDO, Antonio Ludovico; FREIRE, Wesley Jorge. Tecnologias e materiais alternativos de 

construção. São Paulo: Unicamp, 2003.  

OLIVEIRA, Valter Lúcio de. Agriculturas Empresariais e Espaços Rurais na Globalização: 

Abordagem a partir da América do Sul, UFRGS.  

 

DISCIPLINA OPTATIVA 5: AGRICULTURA ORGÂNICA 

Objetivos  

Entender a filosofia da agricultura orgânica, suas potencialidades, principais ferramentas, 

viabilidade de sua adoção e relações com o agronegócio. 

 

Ementa 

Conceito e definição. Evolução da agricultura orgânica. Princípios básicos. Legislação. 

Produção orgânica, vegetal e animal. Manejo e tratos culturais. Nutrição no sistema de agricultura 

orgânica. Conversão. Compostagem, minhocultura, biofertilizantes e rações. Certificação e selo de 

qualidade. Controle de plantas espontâneas, pragas e doenças, agronegócios na agricultura 

orgânica. Estudos de caso e conhecimento de novas experiências no sistema orgânico. 

Metodologia: 

 Aula expositiva e dialógica;  

 Leitura e Discussão dirigida;   

 Seminários Temáticos;   

 Dinâmicas;   

 Trabalhos em grupo e individuais;   

 Filmes;   

 Recursos Auxiliares  

o Datashow, lousa, textos, vídeo, televisão 

Avaliação: 

Através de provas objetivas, dissertativas e práticas. Trabalhos de grupo com 

acompanhamento do professor e trabalhos em empresas da teoria estudada aplicado à prática. 

Avaliação da participação dos alunos em sala de aula. Desenvolvimento de estudo de caso. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MARQUES, João Fernandes. Indicadores de Sustentabilidade Agrossistemas. EMBRAPA.  

PÍPOLO,Valéria Carpentieri. Culturas Transgênicas: Uma Abordagem de Benefícios e Riscos . 

EDUEL – CAMPUS UNIVERSITÁRIO. 

PENTEADO, Silvio Roberto. Manual pratico de agricultura organica. Via organica, 2007.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SOUZA, J. L.; REZENDE, P. Manual de horticultura orgânica. Viçosa: Aprenda Fácil, 2003. 564 p. 

OUTROS 

LEI Nº 10831, DE 23/12/2003: dispõe sobre agricultura orgânica e dá outras providências.  

DECRETO Nº 6.323, Regulamenta LEI Nº 10.831. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


