MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO
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RESOLUÇÃO Nº 120/2022 DE 20 DE JUNHO DE 2022

Dispõe sobre a Criação do
Curso
de
Educação
Proﬁssional Técnica de Nível
Médio em Agronegócio, na
forma Subsequente ao Ensino
Médio, modalidade presencial,
do
Instituto
Federal
de
Educação,
Ciência
e
Tecnologia
do
Maranhão,
Campus Carolina.
O PRESIDENTE DO CONSELHO SUPERIOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais consagradas na Lei nº
11.892/2008 de 29/12/2008, publicada no D.O.U de 30/12/2008; com base no Decreto Presidencial de
11 de novembro de 2020, publicado no D.O.U. de 12 de Novembro de 2020;
considerando o que consta no Processo 23249.004470.2022-59; e,
considerando, ainda, a decisão do plenário deste Conselho Superior na 1ª Reunião
Extraordinária de 13 de junho de 2022;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a Criação do Curso de Educação Proﬁssional Técnica de Nível Médio em
Agronegócio na forma Subsequente ao Ensino Médio, modalidade presencial, no Campus Carolina do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão.
§1º - O Projeto de Curso aprovado cons tui-se anexo desta resolução;
§2º - Serão oferecidas 40 (quarenta) vagas anuais.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as disposições
em contrário.
(assinado eletronicamente)
CARLOS CESAR TEIXEIRA FERREIRA
Presidente
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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
Denominação do Curso: Técnico em Agronegócio na Forma Subsequente ao Ensino Médio
Eixo Tecnológico: Recursos Naturais
Modalidade de oferta: Presencial
Forma de oferta: Subsequente ao Ensino Médio
Título acadêmico conferido: Técnico em Agronegócio
Turno de funcionamento: Noturno
Número de vagas: 40 vagas anuais (determinadas em edital específico)
Regime Letivo: Semestral
Carga horária total: 1200 horas
Tempo Mínimo: 3 semestres
Tempo Máximo: 6 semestres
Local da oferta: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA
Campus Avançado Carolina, localizado provisoriamente na Praça do Estudante, Nº 62, Centro
de Carolina - MA / CEP 65980-000. A Sede definitiva encontra-se em construção e está
localizada no endereço Chácara Vargem Limpa SN°, Bairro Alto de Sousa / Carolina - MA.

2. APRESENTAÇÃO
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão é uma autarquia
com atuação no Estado do Maranhão, detentora de autonomia administrativa, patrimonial,
financeira, didático-pedagógica e disciplinar, constituído a partir da integração do Centro
Federal de Educação Tecnológica do Maranhão – CEFET e das Escolas Agrotécnicas Federais
de Codó, São Luís e de São Raimundo das Mangabeiras. No intuito de contemplar a sua missão,
visão e os valores institucionais, o IFMA está focado na produção e na difusão do conhecimento
científico e tecnológico, por meio do ensino, pesquisa, extensão e inovação, objetivando o
desenvolvimento da região onde está inserido e propiciando à comunidade trabalhadora e
escolar, inclusive aos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, uma
verticalização do ensino a partir de cursos que estejam estreitamente relacionados à realidade
da produção regional.
Em decorrência do plano de expansão da rede federal de educação profissional e
tecnológica, o IFMA vem ampliando a sua atuação no estado do Maranhão. Tal plano está
sendo desenvolvido em etapas, estando atualmente na fase III, cuja missão é promover
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educação profissional, científica e tecnológica, por meio da integração do ensino, pesquisa e
extensão, com foco na formação cidadã e no desenvolvimento socioeconômico sustentável.
Na fase I, desenvolvida no período de 2004/2006, o Maranhão foi contemplado com
seis unidades nos municípios de Açailândia, Buriticupu, Santa Inês, São Luís, São Raimundo
das Mangabeiras e Zé Doca. Até então, o Maranhão contava com cinco unidades: um Centro
Federal de Educação Tecnológica, duas Escolas Agrotécnicas: uma em São Luís e outra em
Codó, e uma unidade descentralizada em Imperatriz. Na fase II, o Plano de Expansão criou oito
unidades, localizadas nos municípios de Caxias, Timon, Barreirinhas, Pinheiro, Barra do Corda,
São João dos Patos, Bacabal e Alcântara. Na fase III, foram criados os Campus de Coelho Neto,
Grajaú, São José de Ribamar, Viana, Pedreiras e os Campi Avançados de Rosário, Carolina e
Porto Franco. E em fase de conclusão estão os Campi em Araioses, Presidente Dutra, ItapecuruMirim.
O IFMA, Campus Avançado Carolina, integra a Fase III do Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, sendo o seu
funcionamento autorizado por meio da Portaria nº 505, de 10 de junho de 2014.

3. JUSTIFICATIVA
A cidade de Carolina está localizada no sul do Estado do Maranhão, na mesorregião Sul
Maranhense, mais precisamente, na Microrregião de Porto Franco (IBGE, 2020), onde integra
(83,87%), juntamente com Estreito e Riachão, o Parque Nacional da Chapada das Mesas
(UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO BRASIL, 2020) - o maior potencial turístico da região
tocantina (PDI, 2019). Carolina está distante de São Luís, capital do estado, a 897 km e a 220
km de Imperatriz, maior cidade de importância regional. O município conta com uma população
estimada para o ano de 20211 de 24.151 pessoas, distribuída numa área territorial de 6.267,675
km² (IBGE, 2020), cuja densidade demográfica é de 3,72 hab/km² (IBGE, 2010), com uma
altitude média de 167 m e IDH 0,634 (IBGE, 2010).
Dados do IBGE, para os anos de 2010, 2017 e 2018, apresentam características
importantes sobre as condições sociais, educacionais e econômicas da população de Carolina.
De acordo com estes dados, em 2018, Carolina tinha um PIB per capita de R$ 13.268,52. A
cidade, portanto, ocupa a 23ª posição, entre os 217 municípios do estado. Em comparação a
todas as cidades brasileiras, sua colocação era a 3429ª, entre 5570 municípios. Com relação à
1

O Censo Demográfico da população brasileira não será realizado neste ano por falta de orçamento. A pesquisa é realizada no Brasil a cada
10 anos e deveria ter sido feita em 2020, mas foi adiada para 2021 por causa da pandemia da covid-19. ... A última contagem do Censo foi
em 2010 (AGÊNCIA BRASIL, 2021).
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taxa de escolarização, em 2010, a mesma obteve 95,1%, na faixa etária de 6 a 14 anos. Em
2018, alcançou 4.063 matrículas no Ensino Fundamental e 1068 matrículas no Ensino Médio,
indicando um público-alvo a ser considerado para as ações do IFMA. Esses dados
correspondem a um processo de crescimento socioeconômico que a região passou na última
década, apontando que, a partir do ano 2000, o IDH saltou de 0,476 para 0,634, como
consequência direta do aumento da renda média da população, da longevidade e dos índices de
educação (IBGE, 2010, 2017 e 2018).
Quanto à ocupação de postos de trabalho, o percentual de pessoas ocupadas em relação
à população total era de 12.2% em 2018; o salário médio mensal era de 1.6 salários-mínimos.
Considerando os domicílios com rendimentos mensais de até meio salário-mínimo por pessoa,
registrava-se 46% da população nessas condições, o que coloca o município na posição 201ª
entre as 217 cidades do estado. Considera-se, portanto, que o município potencialize e
diversifique suas estratégias de desenvolvimento, para que estes indicadores possam ser
melhorados (IBGE, 2018).
O crescimento do município e da região faz com que a população demande cada vez
mais formação e qualificação profissional, sendo a oferta de cursos uma oportunidade para
fomentar o perfil de empregabilidade da comunidade local e regional.
A cidade de Carolina está situada na região de desenvolvimento, denominada Gerais de
Balsas, com dados que reúnem, dentre os municípios maranhenses: maior Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), para o Ensino Médio, em 2017 - 3,84 e, uma
das menores taxas de analfabetismo da população de 15 anos ou mais, em 2010 - 16,85 %
(IMESC, 2021).
Destarte, a existência deste curso justifica-se pelo atendimento às demandas regionais,
bem como encontra fundamento na lei 9.394/96, no art. 39, § 2º que afirma: “A educação
profissional e tecnológica abrangerá os seguintes cursos: I – de formação inicial e continuada
ou qualificação profissional; II – de educação profissional técnica de nível médio; III – de
educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação”.
O IFMA - Campus Avançado Carolina poderá atender a uma variedade de estudantes,
oriundos do próprio município e de municípios circunvizinhos: Estreito (MA), Riachão (MA),
Feira Nova do Maranhão (MA), São Pedro dos Crentes (MA), Darcinópolis (TO), Filadélfia
(TO), Goiatins (TO), Barra do Ouro (TO), Babaçulândia (TO) e Campos Lindos (TO).
A partir da discussão sobre as potencialidades econômicas do município, incluindo as
cidades circunvizinhas, tornam-se promissoras oportunidades para quem pretende ingressar no
setor agropecuário. Neste sentido, de acordo com o PDI do Campus Avançado Carolina (2019),
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observa-se a existência de demandas relativas à área do Agronegócio. Nessa perspectiva, o
Curso Técnico em Agronegócio oferecido pelo IFMA - Campus Avançado Carolina surge como
uma possibilidade de o aluno regularmente matriculado trilhar o caminho de empreender o
próprio negócio, ou ainda ser absorvido pelo crescente mercado de uma região vocacionada
para a agropecuária e para negócios relacionados às suas cadeias produtivas.
Considerando os arranjos produtivos da região e em atendimento às prerrogativas da
legislação profissional vigente, o IFMA - Campus Avançado Carolina justifica a oferta do
Curso Técnico em Agronegócio na Forma Subsequente ao Ensino Médio, pela necessidade de
formação de profissionais capacitados que atuem de forma a trabalhar conceitos técnicos e que
entendam que o sucesso do agronegócio está pautado na inter-relação entre fornecedores,
produtores de matéria-prima, processadores e distribuidores.
Propõe-se, ainda, um processo de profissionalização, orientado para formação cidadã,
isto é, uma educação baseada na consciência e responsabilidade social e ambiental, de acordo
com a missão e valores do IFMA.
Nesta perspectiva, com a implantação do Curso Técnico em Agronegócio, o IFMA
coloca-se como uma instituição difusora das tendências tecnológicas aplicadas na região,
visando responder a uma demanda social para proporcionar ao cidadão a oportunidade de
adquirir ferramentas necessárias de forma a galgar o seu espaço como um profissional de
sucesso na área.
O referido curso está organizado, de modo que possibilite acompanhar de perto as reais
demandas da Educação Profissional, ressaltando a necessária vinculação ao mundo do trabalho.
Nele, o aluno aprenderá a desenvolver competências necessárias ao trabalho no agronegócio,
aplicando princípios científicos e ações adequadas às condições regionais, visando à formação
integral do educando. É prevista também a ampliação do conhecimento profissional por meio
de práticas curriculares, como visitas técnicas e aulas de campo, possibilitando uma formação
multidisciplinar integrada pela teoria-prática.
Os cursos ofertados atualmente no Campus Avançado Carolina do eixo Gestão e
Negócios são: Administração e Comércio; do eixo de Ambiente e Saúde temos o curso de Meio
Ambiente e do eixo de Turismo, Hospitalidade e Lazer ofertamos o curso de Turismo. Sendo
assim, conforme o PDI o eixo de Recursos Naturais irá agregar uma possibilidade de novos
cursos para desenvolvimento do agronegócio na região.
Assim, o IFMA - Campus Avançado Carolina visa atender aos anseios e necessidades
da população carolinense e arredores, possibilitando o seu desenvolvimento de forma integral,
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formando cidadãos críticos-reflexivos, com competência técnica e comprometidos com as
diversas mudanças sociais, políticas, econômicas, ambientais e culturais.

4. OBJETIVOS
4.1 Objetivo Geral
⮚ Formar profissionais técnicos de nível médio na área do agronegócio, conectados com
a sua área de atuação e com o mercado econômico, capaz de tomar decisões e propor
inovações para o sucesso de propriedades rurais e empresas.

4.2 Objetivos Específicos
⮚ Contribuir para a formação crítica e ética, frente às inovações tecnológicas, avaliando
seu impacto no desenvolvimento e na construção da sociedade;
⮚ Estabelecer relações entre o trabalho, a natureza, a ciência, a cultura e a tecnologia e
suas implicações para a educação profissional e tecnológica, além de comprometer-se
com a formação humana, buscando responder às necessidades do mundo do trabalho;
⮚ Possibilitar reflexões acerca dos fundamentos científico-tecnológicos da formação
técnica, relacionando teoria e prática, nas diversas áreas do saber;
⮚ Proporcionar o desenvolvimento pessoal e profissional através do conhecimento
científico, tecnológico e cultural, considerando os aspectos humanos, econômicos,
sociais e ambientais;
⮚ Capacitar técnicos com habilidades, que garantam competências almejadas pelas
empresas e pelos futuros usuários de seus produtos e/ou serviços;
⮚ Desenvolver habilidades técnicas nas áreas de gestão e comercialização, almejadas
pelas empresas e pelos futuros usuários de seus produtos e/ou serviços;
⮚ Formar profissional com perfil criativo, inovador, competente, atualizado e com espírito
empreendedor.

5. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO
O ingresso no curso de nível Técnico em Agronegócio, na forma Subsequente, dar-se-á
para alunos que tenham concluído o Ensino Médio, sendo as vias de acesso aquelas apontadas
na Resolução CONSUP 14/2014:
Art. 19. O ingresso de estudantes aos cursos da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio ofertados no IFMA far-se-á:
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I. mediante classificação em processo seletivo;
II. por transferência, obedecendo ao disposto nestas normas.

As transferências externas poderão ser aceitas condicionadas à existência de vaga e
comprovação de que o estudante terá condições de integralizar o fluxo curricular, no prazo
máximo estabelecido neste plano de curso, exceto a transferência ex officio, que ocorrerá
independente da existência de vaga.
A transferência interna poderá ser efetivada com vistas à adequação de turno ou
mudança de curso, a pedido do aluno, conforme a existência de vaga, dentro do mesmo campus
ou entre campi diferentes. Para que a mudança de curso seja efetiva, é necessário ainda que: o
curso pleiteado seja do mesmo eixo tecnológico; o aluno tenha condições de integralizar o curso
pretendido, no prazo máximo estabelecido; o aluno não tenha ingressado, no IFMA por
transferência, nem tenha reingressado após trancamento, salvo quando o curso do aluno tiver
sido desativado, conforme estabelecido na Resolução CONSUP 14/2014, artigos 35 e 37-46.
Nesse sentido, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão IFMA, por intermédio dos seus órgãos colegiados, define estratégias específicas de seleção dos
seus estudantes, pelo sistema de cotas, de sorte a contemplar as situações diferenciadas, até
mesmo como uma forma de equalizar as oportunidades de ingresso àqueles que, sem a definição
de cotas específicas, teriam dificuldades em garantir os seus direitos de ingresso nos cursos em
questão.

6. PERFIL PROFISSIONAL DE CONCLUSÃO
O profissional formado como Técnico em Agronegócio é capaz de atuar de forma
inovadora e autônoma, acompanhando a evolução da profissão. Deve agir com ética na sua
profissão, apresentando iniciativas empreendedoras, responsabilidade social, buscando atuar de
forma sustentável, a fim de garantir a segurança alimentar, a conservação do meio ambiente, a
geração de fontes de renda, exercendo as atividades em todas as áreas de cadeia produtiva.
Poderão, também, participar nas pesquisas tecnológicas visando o aumento da competitividade
das cadeias produtivas e, com isso, reforçar o acréscimo de valor nos produtos e processos
produtivos, além de contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional. Estarão
preparados para atuar, ativamente, nas orientações e/ou pareceres profissionais, nas discussões
e elaborações de projetos de desenvolvimento que respeitam ou ilustram os seguintes temas
emergentes: questões ambientais e sustentabilidade; respeito às diversidades culturais; políticas
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e ações de acessibilidade e inclusão social; entre outras, utilizando novas tecnologias de baixo
impacto ambiental e preocupado com o desenvolvimento sustentável. Garantindo uma
formação profissional cujos conhecimentos, habilidades, atitudes e valores sejam aplicados de
maneira segura e responsável, seguindo as tendências modernas mundiais de desenvolvimento
sustentável da agricultura num contexto de preservação do meio ambiente, exclusivamente em
prol das atuais e futuras gerações.
De acordo com o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos - 4ª edição, ao final do curso
Técnico em Agronegócio, o egresso estará habilitado para:
⮚ Promover a gestão de negócio agrícola e coordenar a cadeia produtiva nas operações de
produção, armazenamento, processamento, distribuição e comercialização de produtos
agrícolas e derivados;
⮚ Elaborar, projetar e executar a gestão da cadeia produtiva rural (agrícola, pecuária e
agroindustrial);
⮚ Prestar assistência técnica e assessoria ao estudo e ao desenvolvimento de projetos e
pesquisas tecnológicas, ou aos trabalhos de vistoria, perícia, arbitramento e consultoria;
⮚ Implantar e gerenciar sistemas de controle de qualidade na produção rural;
⮚ Prestar assistência técnica às áreas de crédito rural e agroindustrial;
⮚ Captar e aplicar linhas de crédito compatíveis com a produção rural;
⮚ Elaborar orçamentos, laudos, pareceres, relatórios e projetos, inclusive de incorporação
de novas tecnologias;
⮚ Idealizar ações de marketing aplicadas ao agronegócio;
⮚ Executar ações para a promoção e gerenciamento de organizações associativas e
cooperativistas rurais;
⮚ Programar ações de gestão social e ambiental para a promoção da sustentabilidade da
propriedade rural;
⮚ Avaliar custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos
produtos e serviços;
⮚ Identificar e aplicar técnicas mercadológicas para distribuição e comercialização de
produtos agrícolas;
⮚ Executar a gestão econômica e financeira na produção rural;
⮚ Administrar e gerenciar propriedades rurais e agroindustriais.
6.1 ÁREAS DE ATUAÇÃO DO EGRESSO
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O Técnico em Agronegócio em nível médio é o profissional responsável por executar
funções de apoio administrativo e operacional, por meio do manuseio de sistemas de
informações gerenciais de pessoal e material da agropecuária, utilizando as ferramentas de
informática como suporte às operações organizacionais e do campo. Esse profissional poderá
atuar em propriedades rurais, estabelecimentos agroindustriais, empresas de assistência técnica,
extensão rural e pesquisa.
7. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR
A organização curricular do Curso Técnico em Agronegócio na Forma Subsequente
observa as determinações legais presentes no Catálogo Nacional de Cursos Técnicos do
Ministério da Educação e está em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação,
com as Diretrizes Curriculares Nacionais.
O Curso Técnico em Agronegócio na forma Subsequente ao Ensino Médio tem como
característica a ênfase na formação de profissionais que possam atender ao público para
soluções técnicas do dia a dia, em inovações tecnológicas e no empreendedorismo. Para a
certificação de Técnico em Agronegócio, o estudante terá de concluir com aprovação todas as
disciplinas obrigatórias previstas na matriz curricular.
Os métodos e práticas de ensino, utilizados no Curso Técnico em Agronegócio na Forma
Subsequente ao Ensino Médio, estarão orientados para a formação de um profissional
comprometido com a transformação da sociedade, com o respeito à cidadania, aos padrões
éticos, de forma a desenvolver um protagonismo social e crítico que o desafie a intervir no
processo de produção da cultura e do conhecimento.
O curso Técnico em Agronegócio na Forma Subsequente terá seus componentes
curriculares divididos em 3 módulos semestrais, sendo 4 (quatro) horas-aula diárias. O tempo
da hora/aula encontra-se estipulado em 50 minutos para todas as disciplinas. A matriz curricular
constitui-se de componentes curriculares do ensino técnico, distribuída em 1440 horas/aula
(1200 horas – 60 minutos). Cada semestre será desenvolvido em, no mínimo, 100 dias letivos.
No decorrer do curso, o aluno poderá solicitar o trancamento da matrícula, por motivo
justificado, podendo retornar ao curso, no período máximo de 24 meses, após o trancamento.
Ao término de cada módulo, o aluno estará apto a cursar as novas disciplinas técnicas, com as
habilidades adquiridas, no semestre anterior. Após a conclusão de todos os módulos, o aluno
receberá certificação técnica.
O Curso Técnico em Agronegócio na Forma Subsequente do Instituto Federal de
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Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão/Campus Avançado Carolina terá ênfase em uma
Pedagogia Crítica voltada para a participação ativa dos alunos, no que eles sabem e aprendem
significativamente, respeitando-se as diversidades quanto ao crescimento individual e do grupo.
Serão valorizadas, entre outros aspectos, competências que envolvam postura ética,
responsabilidade, capacidade de organização, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade
argumentativa, pensamento crítico, respeito às diferenças culturais, étnicas e de gênero,
iniciativa, capacidade empreendedora, criatividade e questionamentos que consolidem sua
formação.
Assim, serão utilizadas estratégias voltadas para a organização de atividades didáticas
diversificadas e integradoras, que propiciem ao aluno vivenciar situações reais ou similares do
mundo do trabalho, resolver situações-problema que envolvam a interação de diferentes
conteúdos, na construção do conhecimento, desenvolver projetos relacionados à realidade
social e/ou profissional, desenvolver hábitos de pesquisa e estudos individuais e coletivos,
visando à transformação das informações de diferentes saberes, em conhecimentos próprios e
o uso adequado desses conhecimentos, de forma compartilhada, no trabalho e na sociedade.
7.1 Orientações metodológicas
O trabalho de ensino-aprendizagem é desenvolvido sob orientação dos professores e dos
técnicos, com participação dos alunos, por meio de aulas expositivas e dialogadas, projetos e
atividades complementares. As atividades complementares deverão ser práticas e ocorrerão em
laboratórios de informática, com programas específicos, em indústrias, em empresas comerciais
ou em outros locais, de forma a levar o aluno a vivenciar a teoria na prática.
As estratégias de ensino levam em consideração as especificidades da aprendizagem, as
características da turma e do assunto a ser ministrado, o perfil do aluno e a aplicabilidade das
bases tecnológicas. Entre as quais, destacam-se:
⮚ Exercícios;
⮚ Práticas de campo;
⮚ Visitas técnicas a empresas e participação em eventos científicos;
⮚ Interpretação e discussão de textos técnicos;
⮚ Apresentação de vídeos técnicos;
⮚ Apresentação de seminários;
⮚ Trabalhos de pesquisa;
⮚ Trabalhos em equipe;
⮚ Produção de relatórios e formulários de sistemas gerenciais;
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⮚ Execução e apresentação de planos;
⮚ Elaboração de projetos de produção com simulações, usando as tecnologias da
informação;
⮚ Realização de projeto integrador que desenvolva e articule as competências e
habilidades trabalhadas durante todo o curso;
⮚ Outras estratégias pertinentes ao curso e a critério do professor.
O curso também deverá estimular a participação do aluno em projetos de ensino,
pesquisa e/ou extensão, bem como em congressos, seminários, eventos, workshops, visitas
técnicas, atividades em equipe, defesa de projetos e apresentação de seminários. As aulas
práticas serão desenvolvidas no próprio campus ou em unidades educativas de produção
conveniadas ao Instituto Federal do Maranhão. Há ainda o fomento ao desenvolvimento e
defesa de planos e atividades de monitoria, como junção da teoria à prática.

7.2 Estágio Profissional Supervisionado
O estágio supervisionado não constitui componente curricular obrigatório para o
Curso Técnico em Agronegócio na forma subsequente ao Ensino Médio. Porém, no decorrer
do curso podem ser oferecidas oportunidades de estágio, mediante parcerias com empresas,
agente de integração, instituições públicas da região e com programas, tais como: Jovem
Aprendiz, entre outros.
Destaca-se que dada a natureza de não obrigatoriedade do estágio, o aluno que optar por
fazê-lo, deverá manifestar o interesse em estagiar junto ao setor responsável pelo estágio do
campus.
O Estágio Profissional Supervisionado tem por finalidade a complementação da
formação profissional, possibilitando que o aluno tenha uma maior vivência de situações
concretas de trabalho, colocando em prática as competências adquiridas durante a sua formação
acadêmica e desenvolvendo novos conhecimentos e relações interpessoais, com carga horária
mínima de 40 horas, a partir do terceiro módulo.
O estágio não obrigatório é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à
carga horária regular e obrigatória do curso. Na resolução CONSUP/IFMA nº 122 de 12 de
dezembro de 2016, no Art. 2º, § 2º é abordado que - Uma vez feita opção pelo estágio
supervisionado não obrigatório e assinado o termo de compromisso, o estudante optante fica
obrigado a cumprir todo o período do estágio o qual se comprometeu, salvo em situação de
força maior. Com isso, se o estudante fizer a opção pelo estágio deverá ser matriculado no
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componente Estágio Supervisionado, conforme o Artigo 23 da resolução CONSUP/IFMA nº
122/2016, sendo a mesma matrícula do semestre ou ano letivo, obedecidos os critérios previstos
no Artigo 12 da referida resolução.
O Setor de Estágio ou equivalente, do Campus Avançado Carolina, será responsável
pela celebração do convênio institucional com a entidade campo de estágio, no qual constarão
as atividades a serem desenvolvidas pelos estudantes, desde que guardem estrita correlação com
a proposta pedagógica do curso.
A realização do estágio não acarretará vínculo empregatício de qualquer natureza e será
firmada mediante Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado celebrado entre o
estudante, ou seu representante legal quando for o caso, e a parte concedente, com a
interveniência obrigatória da instituição de ensino.
O acompanhamento do estagiário será realizado por um professor orientador e um
supervisor técnico. O orientador será um professor da área objeto do estágio, indicado pelo
coordenador do curso junto a Direção de Desenvolvimento Educacional (DDE). O supervisor
técnico será um profissional da empresa, com conhecimento na área, que ficará responsável
pela orientação do estagiário no campo.
O estudante elaborará um Plano de Estágio, em comum acordo com a parte concedente
e a instituição de ensino, que será incorporado ao Termo de Compromisso de Estágio
Supervisionado, por meio de aditivos, contendo os seguintes registros:
•

Identificação do campo de estágio;

•

Identificação do estagiário;

•

Identificação do orientador;

•

Identificação do supervisor técnico;

•

Horário e período;

•

Atividades a serem executadas;

•

Acompanhamento, controle e avaliação.

A cada seis meses, o estudante deverá apresentar pelo menos um relatório das atividades
de estágio ao Setor de Estágio do campus, conforme modelo anexo à resolução CONSUP/IFMA
Nº 122 de 12 de dezembro de 2016. No caso de estágio com período inferior a seis meses, o
estudante entregará apenas o relatório final, contendo o seguinte:
•

Identificação da parte concedente;

•

Identificação do estudante estagiário;

•

Identificação do professor orientador;
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•

Informações sobre o estágio (período, atividades desenvolvidas, orientações

fornecidas, dificuldades encontradas, conhecimentos adquiridos, expectativas etc.).
O credenciamento do aluno para o estágio deverá ocorrer mediante solicitação ao Setor
de Estágio ou equivalente, a partir do segundo módulo do curso, com apresentação da
documentação necessária para elaboração do cadastro do estagiário. O aluno será selecionado
com base no aproveitamento escolar ou por processo seletivo estabelecido pela empresa.
Antes de ser encaminhado para as empresas, o aluno receberá informações gerais sobre
o estágio, a forma como este será desenvolvido e avaliado, orientações sobre a postura pessoal
e profissional desejada.
As viagens de estudos e visitas técnicas não serão computadas como atividades de
estágio.
Serão atribuições do estagiário, entre outras:
•

Tomar conhecimento das normas internas do IFMA.

•

Efetivar sua matrícula junto ao Setor de Estágio ou equivalente no período

determinado pelo Calendário Escolar do Campus;
•

Firmar Termo de Compromisso de Estágio Supervisionado com a parte

concedente e com Campus;
•

Elaborar, juntamente com o professor orientador e a parte concedente, o Plano

de Estágio Supervisionado, considerando o perfil profissional estabelecido no projeto
pedagógico do curso;
•

Entregar o Plano de Estágio ao coordenador do curso no prazo máximo de 25%

(vinte e cinco por cento) da carga horária estabelecida no Termo de Compromisso;
•

Participar das reuniões convocadas pelo professor orientador de estágio

supervisionado;
•

Obedecer às normas da parte concedente;

•

Cumprir o Termo de Compromisso firmado com a parte concedente e o campus;

•

Apresentar ao setor de estágio do campus um relatório das atividades de estágio

a cada seis meses;
•

Concluir o estágio supervisionado no prazo máximo de integralização do curso.

São atribuições do professor orientador, entre outras:
•

Elaborar, juntamente com o estudante e a parte concedente, o Plano de Estágio

Supervisionado, considerando o perfil profissional estabelecido no Projeto Pedagógico do
Curso;
•

Aprovar o Plano de Estágio Supervisionado do estudante;
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•

Agendar pelo menos uma reunião por mês com o estagiário para tratar de

assuntos relacionados ao estágio supervisionado;
•

Realizar pelo menos uma visita ao local de estágio de seu orientado durante a

vigência do contrato, além de manter frequente contato com o supervisor;
•

Agendar reuniões, sempre que necessário, com o setor de estágio e/ou com o

coordenador de curso para dirimir dúvidas sobre estágio;
•

Zelar pelo cumprimento das normas referentes ao estágio supervisionado;

•

Realizar a avaliação do estagiário ao final do período do estágio.

São atribuições do supervisor técnico, entre outras:
•

Orientar, acompanhar, controlar e avaliar as atividades dos estagiários no

desempenho de suas tarefas;
•

Orientar a elaboração do plano de atividades dos estagiários sob sua supervisão;

•

Informar ao estagiário, as normas do local de estágio, bem como promover sua

integração ao ambiente social;
•

Participar, junto ao orientador, do processo de avaliação do estagiário;

•

Conferir, carimbar e assinar os instrumentos de registros das atividades de

•

Controlar a frequência do estagiário no campo de estágio;

•

Participar da avaliação do estagiário.

estágio;

A avaliação do estagiário será realizada pelo professor orientador e pelo supervisor
técnico durante todo o desenvolvimento do estágio, com acompanhamento do coordenador do
curso.
Ao final do período de estágio, o estudante será avaliado pelo supervisor técnico, em
formulário próprio, considerando os seguintes critérios: assiduidade, pontualidade, interesse,
iniciativa, criatividade, conhecimentos técnicos na área, capacidade de planejamento,
relacionamento interpessoal e senso de organização.
A avaliação de responsabilidade do professor orientador, também será feita em
formulário próprio e levará em consideração os seguintes critérios: assiduidade e pontualidade;
interesse de aprendizagem; conhecimento técnico na área; relacionamento interpessoal;
iniciativa e criatividade.
O relatório final de estágio e as fichas de avaliação deverão ser entregues ao DERI, que
fará o registro no histórico escolar do aluno.
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7.3 Atividades Complementares (AC’s)
As Atividades Complementares são ações pedagógicas, não integrantes nas práticas
previstas na matriz curricular do curso, que objetivam o aprofundamento das temáticas
estudadas, o enriquecimento das vivências acadêmicas e o desenvolvimento de potencialidades
individuais. Podem ser consideradas como atividades complementares:
● Cursos de extensão;
● Bolsas acadêmicas e atividades voluntárias de ensino, pesquisa e/ou extensão;
● Eventos acadêmicos, culturais e técnico-científicos, com certificado;
● Disciplinas extracurriculares cursadas na instituição, se estiverem vinculadas em
outros cursos e outras instituições;
● Disciplinas extracurriculares/optativas cursadas na instituição, se estiverem
relacionadas com a área afim do curso;
● Estágio não obrigatório;
● Produção bibliográfica, técnica e/ou artístico-cultural;
● Obtenção de prêmios e distinções na área;
● Obtenção de certificação profissional.
● Salas temáticas.
As AC’s não são obrigatórias para o Curso Técnico Subsequente em Agronegócio do
Campus Avançado Carolina, no entanto, esta proposta complementa a qualificação do aluno.
Dessa maneira, cabe a Coordenação do Curso autorizar e receber as comprovações de carga
horária das AC’s desenvolvidas e emitir o relatório ao Registro Acadêmico, para que seja
acrescentado ao histórico escolar do aluno e computadas como carga horária ministrada.

7.4 MATRIZ CURRICULAR
CURSO
MÓDULOS

Módulo I

TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO
MÉDIO
C. H.
C. H.
DISCIPLINAS
SEMANAL
SEMESTRAL
Português Instrumental
2
48
Informática Básica
2
48
Matemática Aplicada
2
48
Metodologia Científica e Ética Profissional
2
48
Sociologia Rural
2
48
Introdução ao Agronegócio
2
48
Administração Aplicada ao Agronegócio
2
48
Técnicas de Produção de Pequenos Animais
2
48
Agricultura I
2
48
Agricultura Orgânica
2
48
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C. H. DO MÓDULO
Logística Aplicada ao Agronegócio
Marketing no Agronegócio
Gestão de Recursos Hídricos
Agricultura II
Espanhol Aplicado ao Agronegócio
Módulo II
Economia Rural
Técnicas de Produção de Ruminantes I
Técnicas de Produção de Não Ruminantes I
Gestão da Qualidade no Agronegócio
Gestão e Sustentabilidade Ambiental no
Agronegócio
C. H. DO MÓDULO
Inglês Instrumental
Contabilidade Rural
Gestão de Projetos
Técnicas de Produção de Ruminantes II
Técnicas de Produção de Não Ruminantes II
Módulo III
Agricultura III
Sistemas Agroindustriais
Agroenergia
Legislação e Políticas Agrárias
Extensão Rural
C. H. DO MÓDULO
TOTAL DA CARGA HORÁRIA EM HORAS-AULA
TOTAL DA CARGA HORÁRIA (60 minutos)

20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

480
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48

20
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
20

480
48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
480
1440
1200

7.5 EMENTÁRIO
7.5.1

Módulo I

COMPONENTE CURRICULAR: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Reconhecer a língua em sua diversidade e variedades;
● Aperfeiçoar os conhecimentos linguísticos e as habilidades de leitura e produção
de textos orais e escritos;
● Analisar com domínio estruturas linguístico-textuais variadas;
● Elaborar textos coerentes e coesos de diversos gêneros e tipos textuais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Classes Gramaticais: artigos, substantivos, adjetivos, numerais, pronomes,
preposições, conjunções, interjeições, advérbios e verbos; Conceito de texto e gênero:
O que é texto? Quais as características do texto? Gêneros Textuais; Variações
Linguísticas: As variações linguísticas do Brasil, O preconceito linguístico; Funções da
Linguagem: Função referencial, função expressiva, função conativa, função fática,
função metalinguística, função poética; A redação técnica: Elementos de um texto
técnico, tipologias textuais técnicas, coerência e coesão textuais; Estudo de sequências
textuais: Dialogal - estudo do texto dramático, Descritiva: estudo da crônica, Narrativa:
estudo do conto; Leitura e Produção Textual.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BECHARA, E.. Moderna Gramática Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
BORTONI-RICARDO, S. M. Educação em língua materna: a sociolinguística na sala
de aula. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.
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BRAGA, M. A. da S. Redação Empresarial. Curitiba: InterSaberes, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRITO, E. V.; MATTOS, J. M. de. Língua Portuguesa no Ensino Superior: leitura,
produção textual e análise linguística. Taubaté-SP: Cabral Editora e Livraria
Universitária, 2009.
GOLD, M. Redação Empresarial. 5ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2017.
MARTINS, Dileta Silveira. ZILBERKNOP, Lúbia Sciliar. Português Instrumental. 23ª
ed. Porto Alegre: Sagra Luzzato, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender os conceitos básicos relacionados à Tecnologia da Informação,
como hardware, software e operações básicas de utilização de sistema
operacional;
● Operar adequadamente a edição e formatação de documentos;
● Operar adequadamente a edição, formatação, criação de fórmulas, gráficos e
manipulação de dados de Planilhas eletrônicas;
● Compreender a utilização de softwares utilitários.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Compreender os conceitos básicos relacionados à Tecnologia da Informação, como
hardware, software e operações básicas de utilização de sistema operacional; Operar
adequadamente a edição e formatação de documentos; Operar adequadamente a
edição, formatação, criação de fórmulas, gráficos e manipulação de dados de Planilhas
eletrônicas;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FERREIRA, M. C. Informática aplicada. Série Eixos. 3 ed. São Paulo: Editora Erica,
2017.
FERREIRA, M. C.. Excel 2016 : prático e inovador com dashboard. São Paulo:
Editora
Érica,
2017.
MARÇULA, M. Informática: conceitos e aplicações. 4 ed. São Paulo: Editora Saraiva,
2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABDALLA, S. L.. Informática para concursos públicos. São Paulo: Editora Saraiva,
2012.
MANZANO, A. L. N. G. Estudo Dirigido de Microsoft Word 2013. São Paulo: Editora
Érica, 2013.
MANZANO, A. L. N. G.; MANZANO, M. I. N. G. Estudo dirigido de Informática Básica.
São
Paulo:
Érica,
2007.
MANZANO, A. L. N. G. Estudo dirigido de Microsoft Powerpoint 2013. 4 ed. São
Paulo: Editora Saraiva, 2014.
COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA APLICADA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Entender as aplicações da matemática e a sua importância para o agronegócio;
● Desenvolver a capacidade de analisar, relacionar, comparar e sintetizar
conceitos para resolver problemas envolvendo matemática.
● Desenvolver a capacidade de elaborar gráficos, identificando o mais apropriado
para cada situação;
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●

Compreender os conceitos, procedimentos e estratégias matemáticas que
permitam adquirir uma formação científica geral e avançar em estudos
posteriores;
● Desenvolver a capacidade de raciocínio, de resolver problemas, bem como seu
espírito crítico e sua criatividade.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Teoria de Conjuntos; Funções; Regra de três simples e composta; Sistema métrico
decimal: Unidades de comprimento , Unidades de medidas de área, Unidades de
medidas de Volume, Unidades de medidas de massa, Unidades de medidas próprias
das ciências agrárias; Porcentagem; Trigonometria básica; Progressões Aritméticas e
Geométricas; Área de figuras planas; Volume de sólidos; Análise combinatória e
probabilidade; Estatística básica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DOLCE, O.; POMPEU, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria
Plana. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013. v. 9.
DOLCE, O.; POMPEU, J. N. Fundamentos de Matemática Elementar: Geometria
Plana. 9. ed. Atual, 2013. v. 11.
HAZZAN, S.; IEZZI, G.; DEGENSZAJN, D. Fundamentos de Matemática Elementar.
2. ed. São Paulo: Atual, 2013. v. 11.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CRESPO, A. A. Matemática Financeira Fácil. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
DANTE, L. R. Matemática: Contexto e Aplicações. 3. ed. São Paulo: Ática, 2013. 4 v.
DOLCE, O.; IEZZI, G.; DEGENSZAJN, D. Matemática. 6. ed. São Paulo: Atual, 2015.
COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA CIENTÍFICA E ÉTICA
PROFISSIONAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Analisar a relação ciência, trabalho e sociedade na produção do conhecimento.
● Desenvolver técnicas de estudo com vistas à leitura, produção de fichamentos e
resumo.
● Compreender o processo de produção do conhecimento desde a elaboração do
projeto de pesquisa até a apresentação dos resultados.
● Atuar guiado por valores éticos a despeito da cultura dominante estruturalmente
racista e patriarcal;
● Identificar situações cotidianas de manifestação de assédio moral e sexual;
● Analisar criticamente a prática do nepotismo e do patrimonialismo institucional;
● Orientar suas ações respeitando a isonomia no tratamento de pessoas de distintas
classes sociais e origens culturais;
● Produzir discursos e ações em conformidade com os princípios básicos para o uso
racional e sustentável dos recursos naturais;
● Conhecer e analisar criticamente a natureza e a estrutura dos códigos de conduta
e ética munidos de fundamentos teórico- racionais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Ciência, trabalho e sociedade. Técnicas de estudo: leitura, fichamento, resumo. Métodos
científicos. Etapas e normas para elaboração de trabalhos científicos: projeção de
pesquisa, desenvolvimento da pesquisa e apresentação de resultados.
Ética, moral e cultura. Noções básicas de ética na história da filosofia ocidental.
Fundamentos antropológicos e sociológicos da ética. Relações sociais na
contemporaneidade. Ética, trabalho e poder. Abuso de poder. Assédio moral e sexual.
Discriminação racial e de gênero. Preconceito de classe e regional. Nepotismo e
patrimonialismo. Ética ambiental. Códigos de conduta e ética.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. 3. ed.
São Paulo: Pearson, 2007.
BOAVENTURA, E. M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação e tese. São
Paulo: Atlas, 2007.
GONÇALVES, R. [et. al.]. Ética geral e profissional: ensaios e reflexões. Brasília:
Processus, 2016.
LOURENÇO, D.B. Qual o valor da natureza? Uma introdução à ética ambiental.
Editora Elefante. 2019.
MACHADO, I. J. de R. [et al.]. Sociologia Hoje. Volume único. 2.ed. São Paulo: Ática,
2016.
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Cortez, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AZEVEDO, C. B. Metodologia Científica ao alcance de todos. 2. ed. Barueri: Manole,
2009.
EMBRAPA. Código de conduta, ética e integridade da EMBRAPA. Ano XLVI - BCA Nº
42.31.08.2020.Disponívelem:https://www.embrapa.br/documents/10180/56556577/C%C
3%B3digo_Conduta_Etica_Integridade_daEmbrapa.pdfRC207.pdf/caa4d33e-7a5ad048-0da7-12583d0eaf64. Acesso em: 28.04.21.
MARTINS, V. Metodologia científica: fundamentos, métodos e técnicas. Rio de
Janeiro: Freitas Bastos, 2016.
MASCARENHA, S. A. Metodologia Científica. São Paulo: Pearson, 2012.
GARCIA JR. A. R. GARCIA. A.S. Relações de gênero, raça, classe e identidade social
no Brasil e na França. Rio de Janeiro. Letra Capital. 2013.
JBS. Código de conduta e ética. Disponível em: https://jbs.com.br/wpcontent/uploads/2020/08/Conduta-Colaborador-Mobile-PT.pdf. Acesso em: 28.04.21.
COMPONENTE CURRICULAR: SOCIOLOGIA RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Identificar as especificidades dos atores sociais que vivem no campo, munido de
conhecimentos sobre a diversidade social existente nos espaços rurais;
● Analisar e distinguir, criticamente, modalidades de políticas públicas voltadas para
os espaços rurais de acordo com o público-alvo (agricultores camponeses,
familiares e patronais);
● Comparar e perceber racionalmente as desigualdades inerentes aos tipos de
agropecuária e extrativismo praticados, no âmbito das organizações sociais e
econômicas, em relação aos espaços rurais ocupados, sejam eles propriedades
(agricultores familiares, agronegócio) ou territórios sociais/comunidades
tradicionais (indígenas, quilombolas, ribeirinhos, quebradeiras de coco etc);
● Produzir discursos e ações orientadas para promoção da cidadania e justiça social
no campo, sendo capaz de identificar e analisar situações como trabalho escravo,
grilagem de terras, migrações, discriminação racial e de gênero nos espaços
rurais;
● Orientar tomadas de decisão conforme uma visão crítica e humanizada da
realidade social vivida nos espaços rurais, atendo-se aos imperativos das
desigualdades sociais, pobreza, fome e degradação ambiental, que acometem,
sobretudo, os camponeses do Maranhão e o bioma cerrado.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos metodológicos e teóricos da sociologia rural. Estrutura agrária brasileira.
Atores sociais, territorialidades e estratificação social do campo. Agricultura familiar,
camponesa e patronal. Estado, agricultura e políticas públicas. Movimentos e
organizações sociais rurais. Ruralidades contemporâneas e o meio ambiente. Estrutura
agrária do Maranhão. Diversidade étnica e de gênero do campesinato maranhense.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LITTLE, P. E. Territórios Sociais e Povos Tradicionais no Brasil: Por uma
antropologia da territorialidade. Brasília: Universidade Nacional de Brasília, 2002.
MARTINS, J. de S. O cativeiro da terra. São Paulo. Contexto, 2010.
WANDERLEY, M. de N. B. O mundo rural como um espaço de vida: reflexões sobre
a propriedade da terra, agricultura familiar e ruralidade. Porto Alegre: Editora da
UFRGS, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CABRAL, M. do S. C. Caminhos do gado: conquista e ocupação do sul do Maranhão.
Edições SECMA, 1992.
GODOI, E.P.; MENESES, M. A.; MARIN, R.A. Diversidade do campesinato:
expressões e categorias; v.2: estratégias de reprodução social/ Emilia Pietrafesa de
Godoi, Marilda Aparecida de Menezes, Rosa Acevedo Marin (orgs.) – São Paulo: Editora
UNESP; Brasília, DF: Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento Rural, 2009.
PAULA ANDRADE, M. de. Os gaúchos descobrem o Brasil: projetos agropecuários
contra a agricultura camponesa. São Luís: EDUFMA, 2008.
SÁ, L. M. O pão da terra: propriedade comunal e campesinato livre na Baixada
Ocidental maranhense. São Luís. EDUFMA, 2007.
SCHNEIDER, S. et al. (Ed.). Sementes e brotos da transição: inovação, poder e
desenvolvimento em áreas rurais do Brasil. UFRGS Editora, 2014.
COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO AO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender o agronegócio em suas bases formadoras;
● Conhecer as propriedades do agronegócio para implantar e gerenciar com
sucesso suas atividades.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Histórico do agronegócio. Caracterização do agronegócio no Brasil. O agronegócio e o
PIB. Principais cadeias produtivas regionais. O agronegócio nos dias atuais. Pólos e
clusters. Comércio internacional e relações do câmbio e a produção de commodities.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2013.
BATALHA, M. O. Gestão do Agronegócio: textos selecionados. São Paulo:
EDUFSCAR, 2005.
MÁRION, J. C.; SANTOS, G. J. DOS.; SEGATTI S.. Administração de custos na
agropecuária. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTUNES, L.M. Manual de Administração Rural: custos de produção. 2 ed. Guaíba:
Agropecuária, 1996.
CALLADO, A. A. C. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2008.
STÉDILE, J. P. A questão agrária no Brasil. São Paulo: Atual, 1997.
COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO APLICADA AO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Implantar e gerenciar sistemas de produção agropecuária, buscando a eficiência
e o desenvolvimento socioeconômico com base em técnicas administrativas.
● Conhecer o processo de administrar uma organização do agronegócio e de tomar
decisões com base em informações relevantes.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Noções gerais de Administração. Principais teorias e funções administrativas.
Organizações; Funções organizacionais; Processo de organização; Divisão do trabalho;
Definição de responsabilidades; Autoridade; Centralização e descentralização de
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autoridade; Estrutura organizacional e organograma. Organizações no agronegócio e as
suas formas sustentáveis de gestão - Empresa rural; Ambiente da empresa rural;
Processo administrativo na perspectiva de gestão do agronegócio; Funções
administrativas na perspectiva de gestão do agronegócio. Planejamento estratégico das
organizações rurais. Gestão empreendedora no agronegócio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Atlas, 2006.
SOBRAL, F.; PECI, A. Administração: teoria e prática no contexto brasileiro. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
TAVARES, M. F. de F. Introdução à gestão do agronegócio. – 2. ed. – Porto Alegre:
SAGAH, 2018
ZUIN, L. F. S.; QUEIROZ, T. R. Agronegócios Gestão e Inovação. São Paulo: Saraiva,
2008.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ARAÚJO, M. J. Fundamentos de agronegócios – 5. ed. – São Paulo: Atlas, 2018
CHIAVENATO, I. Introdução à administração geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Campos,
2000.
XAVIER,C.; TEJON, J. L. Marketing e Agronegócio: A Nova Gestão – Diálogo com A
Sociedade. São Paulo: Pearson, 2009.
ZYLBERSTJAN, D. Gestão do agribusiness. São Paulo: Atlas, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE PEQUENOS
ANIMAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Orientar a realização do manejo de criação racional de peixes;
● Ser capaz de planejar, implantar, orientar e executar o manejo racional de peixes.
● Orientar a realização do manejo de criação racional de abelhas
● Planejar, implantar, orientar e executar o manejo racional de abelhas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
PEIXES: Introdução à Piscicultura. Situação atual e perspectivas; Ecossistemas aquáticos
- componentes bióticos; Características físicas e químicas da água que influenciam o
cultivo de peixes; Formas de controle do ambiente aquático; O peixe - noções sobre
anatomia e fisiologia dos peixes; Instalações e equipamentos para piscicultura; Principais
espécies destinadas à exploração comercial; Alimentação e nutrição de peixes; Noções
de enfermidades em peixes. ABELHAS: Introdução ao estudo da apicultura; Morfologia e
Biologia das abelhas melíferas; Classificação das abelhas; Organização social das
abelhas; Localização e instalação de apiário; Povoamento de apiário; Enxameação,
pilhagem, migração ou abandono de colmeias; Alimentação das abelhas; Tipos de
colméias; Equipamentos utilizados em apicultura e casa do mel; Apicultura migratória;
Técnicas de extração de produtos das abelhas; Produtos elaborados pelas abelhas;
Doenças e inimigos naturais das abelhas; Higiene e Profilaxia em Apicultura; Plantas
apícolas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
COSTA, P. S. C.; OLIVEIRA, J. S. Manual Prático de Criação de Abelhas. Viçosa:
Aprenda Fácil, 2018. ISBN 978-85-8366-080-4
RODRIGUES, A. P. O...[et al.]. Piscicultura de água doce: multiplicando
conhecimentos – Brasília, DF: Embrapa. 2013. 440p. ISBN 978-85-7035-272-9.
SILVA, B. C.; MURAD, J. C. B. Apicultura e Piscicultura – Brasília: NT Editora, 2014.
ISBN 978-85-8416-252-9.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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COUTO, R. H. N. C; COUTO, L. A. Apicultura: Manejo e Produtos. 3ed. Jaboticabal SP. FUNEP, 2006.
LOGATO, P. V. R. Nutrição e Alimentação de Peixes de Água Doce. Viçosa: Aprenda
Fácil, 2000.
WIESE, H. Nova Apicultura. 10ª. ed. Agrolivros, 2020.
COMPONENTE CURRICULAR: AGRICULTURA I
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Diferenciar os sistemas agropecuários e suas características: agricultura
extensiva, agricultura intensiva e agricultura itinerante.
● Conceituar que a agricultura é o meio pelo qual a humanidade produz os alimentos
e as matérias-primas para a fabricação de diversos objetos.
● Entender os fluxos de energia e nutrientes, assim como a conservação dos solos
brasileiros.
● Desenvolver a capacidade de planejar sistemas agrícolas, visando ao manejo do
ecossistema local, envolvendo o meio ambiente e a comunidade local.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Origem e evolução da agricultura. Agricultura, crise ambiental e social. Fluxos de energia,
nutrientes, biodiversidade, Manejo da biodiversidade. Interação e sustentabilidade
agrícola, segurança alimentar e qualidade ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
DOW, K; DOWNING, T. E. O atlas da mudança climática: o mapeamento completo do
maior desafio da Terra. São Paulo: PUBLIFOLHA, 2008. 120 p.
MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V.; BONELI, C. M. C. Meio ambiente, poluição e
reciclagem. 1a Ed. São Paulo: BLUCHER, 2005. 182 p.
MENASCHE, R. A Agricultura familiar à mesa: saberes e práticas da alimentação no
Vale do Taquari. Rio Grande do Sul: UFRGS, 2007. 198 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
PRIMAVESI, A. Agricultura sustentável: manual do produtor rural. São Paulo: NOBEL,
1992. 142 p.
NEVES, M.F.; ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, E.M. Agronegócio do Brasil. São Paulo:
Saraiva, 2006
NEVES. M. F.; CASTRO, L.T. Agricultura Integrada: Inserindo Pequenos Produtores de
Maneira Sustentável em Modernas Cadeias Produtivas. São Paulo: Atlas, 2010.
COMPONENTE CURRICULAR: AGRICULTURA ORGÂNICA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Conhecer os princípios básicos da agricultura orgânica e da Agroecologia;
● Conhecer o contexto econômico da agricultura orgânica, bem como os mercados
para produtos orgânicos de origem animal e vegetal;
● Entender os níveis de sustentabilidade, na agricultura orgânica e seus serviços
ambientais;
● Aplicar metodologias de base agroecológicas aplicadas aos sistemas de
produção;
● Reconhecer os indicadores qualitativos da agricultura orgânica;
● Conhecer a legislação vigente sobre a produção de alimentos orgânicos de origem
animal e vegetal.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceituação, histórico e princípios da agricultura orgânica e Agroecologia. Agricultura
orgânica no Brasil e no mundo. Análise do contexto econômico da agricultura orgânica.
Sustentabilidade, na agricultura orgânica. Agroecossistemas e sistemas produtivos.
Análise de mercado de produtos orgânicos de origem animal e vegetal e consumidores.

25

Serviços ambientais na agricultura orgânica e oportunidades para geração de renda.
Indicadores qualitativos no processo de produção e nos produtos orgânicos. Mecanismos
de garantia de credibilidade ao produto orgânico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALTIERI, M. Agroecologia: bases científicas para uma agricultura sustentável. Porto
Alegre: Agropecuária, 2002.
BUAINAIN, A.M., BATALHA, M.O. Cadeia produtiva de produtos orgânicos. Ministério
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Secretaria de Política Agrícola, Instituto
Interamericano de Cooperação. Brasília: IICA: MAPA/SPA, 2007. p.110.
GLIESSMAN, S.R. Agroecologia: Processos Ecológicos em Agricultura Sustentável.
2. Ed. Porto Alegre: UFRGS, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANCHER, P.C. As faces da certificação de produtos orgânicos no Brasil: O caso
do mercado da Região Metropolitana de Curitiba -PR. In: Congresso da Sociedade
brasileira de Economia, Administração e Sociologia Rural, 42., 2004, Cuiabá - MT. Anais.
Cuiabá: UFMT/SOBER, 2004.
FONSECA, M. F. DE A. C. Agricultura orgânica: regulamentos técnicos para acesso
aos mercados dos produtos orgânicos no Brasil -- Niterói: PESAGRO-RIO, 2009. 119 p.
KHATOUNIAN, C. A. A reconstrução ecológica da agricultura. Botucatu:
Agroecológica, 2001.

7.5.2

Módulo II

COMPONENTE CURRICULAR: LOGÍSTICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Interpretar as informações de mercado buscando identificar as oportunidades de
empreendimentos agropecuários;
● Utilizar técnicas de logística no planejamento e implantação de uma atividade
agropecuária;
● Estabelecer indicadores de desempenho de produção;
● Planejar e executar o processo logístico organizacional;
● Avaliar os impactos da Logística nos resultados organizacionais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O sistema logístico: abrangência; importância e objetivos aplicado ao agronegócio.
Definições: logística; Cadeia de Suprimentos (CS – Suplly Chain); Gestão da Cadeia de
Suprimentos (SCM – Supply Chain Management). Atividades primárias da logística:
Transporte; manutenção de estoque; processamento de pedidos. Atividades de apoio da
logística: Armazenagem; Aquisição; manuseio de materiais, embalagem de proteção,
aquisição, programação de produtos e manutenção de informações. Custos Logísticos. O
produto Logístico.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BALLOU, R. H. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5.
ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.
BREMER, C.; ESPÔSTO, K.; TORRES, P.; FREITAS, P. (Org.). Gestão da Cadeia de
suprimentos: uma jornada empreendedora da prática à teoria. Rio de Janeiro: LTC,
2015.
HONG, Y. C. Gestão de estoques na cadeia de logística integrada: supply chain. 4.
ed. São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BATALHA, M.O. Gestão Agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudo e Pesquisas
Agroindustriais.2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
BOWERSOX, D. J.; CLOSS, D. J.; COOPER, M. B.; BOWERSOX, J. C. Gestão Logística
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da Cadeia de Suprimentos. 4. ed. São Paulo: Bookman, 2014.
MONTOYA, M. A.; PARRÉ, J. L. O agronegócio brasileiro no final do século XX. Passo
Fundo: Editora da UPF, 2000.
COMPONENTE CURRICULAR: MARKETING NO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Reconhecer contribuições do marketing para o agronegócio;
● Utilizar funções, ferramentas e estratégias de marketing para o desenvolvimento
no agronegócio;
● Construir pesquisa de marketing e descrever sua importância;
● Discutir os conceitos, as implicações e as formas de estudo de comercialização.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceito básico de marketing: O papel e a função do marketing na agroindústria e na
sociedade; Definições de marketing; Conceitos e ferramentas centrais; Decisões de
marketing; Orientação da empresa ao mercado; Evolução do conceito de marketing. Doze
tendências evolutivas do marketing rural; Análise do ambiente de marketing: Monitoração
do microambiente e do macroambiente; Análise de oportunidades e ameaças; Agentes
do microambiente; Forças do macroambiente. Comportamento do consumidor
agroindustrial: Fatores que influenciam o comportamento de compra; Estágios do
processo de decisão de compra. Segmentação de mercado: Níveis e modelos de
segmentação; Bases para a segmentação do mercado; Seleção do mercado-alvo; Análise
de mercados agrícolas. Composto de marketing: Os 4 P’s; Decisões sobre o marketing
mix; Marketing no antes, dentro e pós – porteira. Comercialização Agrícola: Conceitos e
Aplicações; Introdução ao estudo de comercialização; Conceitos básicos em
comercialização; de preços; A contribuição da comercialização no desenvolvimento
econômico; Análise de preços Agropecuário: Características básicas dos preços
agropecuários; Fatores de eficiência na comercialização Agropecuária; Funções dos
preços agropecuários. Alternativas ou estratégias de Comercialização. Comércio Exterior
na Prática: Aspectos gerais das importações brasileiras; Importância das zonas francas
para o mercado importador; Conceito de exportação; Incentivos fiscais ao mercado
exportador; Política brasileira de exportação; Mercado cambial: Mercado de câmbio livre
e controlado; Participantes do mercado cambial; Funcionamento do mercado cambial;
Posição cambial; Principais operações de câmbio; Tipos de mercado cambial. Modelos
de Cooperação para o Comércio Internacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANGELO, C. F. de.; GIANGRANDE, Vera. Marketing de relacionamento no varejo. São
Paulo: Saint Paul, 2004
KOTLER, P. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e
controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.
MAIA, J. de M. Economia internacional e comércio exterior. 12. ed . São Paulo: Atlas,
2008
SCHOUCHANA, F. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções Agropecuários
no Brasil. São Paulo: BM&F, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BRANDT, S. A. O Mercado Agrícola Brasileiro. Livraria Nobel S.A., São Paulo,
SP,1979.
BURNQUIST, H. L. Comércio Internacional; Padrões de Trocas, Taxa de Câmbio e
Balanço de pagamento. In: Economia e Administração Agroindustrial. Piracicaba/SP:
ESALQ, 1995. Cap. 9.
CASTRO, L. T. Administração de vendas: planejamento, estratégia, gestão. São
Paulo: Atlas, 2005.
COBRA, M. H. N. Marketing básico: uma perspectiva brasileira.4ª ed. São Paulo:
Atlas, 1997
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COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Conhecer as Políticas de Recursos Hídricos e os instrumentos de aplicação;
● Identificar e compreender os reflexos das atividades humanas sobre a quantidade,
qualidade, distribuição espacial e movimentação da água nos sistemas naturais e
transformados;
● Identificar a importância da água, em termos quantitativos, no ambiente físico e
como recurso econômico;
● Aplicar as ferramentas Gestão ambiental em escala da bacia hidrográfica.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução à gestão dos recursos hídricos. Distribuição da água no mundo com ênfase no
cenário brasileiro. Bacia hidrográfica como unidade de planejamento. Política Nacional de
Recursos Hídricos (Lei 9443/97): fundamentos, objetivos e diretrizes. Instrumentos de
Gestão dos Recursos Hídricos: enquadramento dos corpos hídricos (resolução CONAMA
357/05), outorga dos direitos de uso dos recursos hídricos, cobrança pelo direito de uso
dos recursos hídricos e sistema de informações sobre recursos hídricos. Importância e
funcionamento dos comitês de bacias hidrográficas. Planos de recursos hídricos (por
bacia, Estado e a nível federal). Política Estadual de Recursos Hídricos (Lei Estadual de
Recursos Hídricos no. 8.149/04): dificuldades e perspectivas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBOSA, R.P. Recursos Naturais e Biodiversidade: Preservação e Conservação
dos Ecossistemas. 1 ed. Editora Érica. 2014.
BARSANO, P.R. Gestão Ambiental. 1 ed. Editora Érica. 2014.
BRASIL. Lei Federal 9.433/1997 – Política Nacional de Recursos Hídricos. Brasília,
1997. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9433.htm. Acesso em: 25
fev. 2021.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
GRIBBIN, J. Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas fluviais. 2. ed. S.N:
Cengage Learning, 2014. 544 p.
MARANHÃO. Lei Estadual 8.149 – Política Estadual de Recursos Hídricos. São Luís,
2004. Disponível em:<https://progestao.ana.gov.br/panorama-dos-estados/ma/lei-no8149-04_ma.pdf>. Acesso em: 25 fev. 2021.
PINTO-COELHO, R. M.; HAVENS, K. Gestão de Recursos Hídricos em Tempos de
Crise. S.N: Artmed, 2016. 240 p.
SILVA, L. P. Hidrologia: engenharia e meio ambiente. Rio de Janeiro: Elsevier, 2015.
STEVAUX, J.; LATRUBESSE, E. Geomorfologia fluvial. São Paulo: Oficina de Textos,
2017.
TUCCI, C. E. M. Hidrologia - Ciência e Aplicação. S.N: UFRGS, 2002.
COMPONENTE CURRICULAR: AGRICULTURA II
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Relacionar os principais fatores do desenvolvimento da agricultura;
● Desenvolver a capacidade de planejar a implantação sistemas de produção de
sementes;
Desenvolver a capacidade de planejar sistemas agrícolas, a partir de
conhecimentos sobre os aspectos técnicos das principais culturas agrícolas de
importância econômica no Brasil.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Principais cadeias agropecuárias. Técnicas de produção das grandes culturas agrícolas
brasileiras. Técnicas de produção das principais culturas olerícolas brasileiras. Principais
sistemas de cultivo: plantio convencional, plantio direto, hidroponia, produção integrada e
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produção orgânica de alimentos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARVALHO, N. M. de; NAKAGAWA, J. Sementes: Ciência, Tecnologia e Produção. 5
ed. Jaboticabal: Funep, 2012.
ESPÍRITO SANTO, B. R. Caminhos da Agricultura Brasileira. São Paulo: Evoluir, 2001.
PINAZZA, L. A.; ALIMANDRO, R. Reestruturação do agribusiness brasileiro:
agronegócios
no terceiro milênio. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Agribusiness, 1999. 280 p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGRIANUAL. 2009. Anuário da Agricultura Brasileira. 14ª edição. FNP Consultoria &
Agroinformativos, 497 p.
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura: agrotecnologia moderna na
produção e
comercialização de hortaliças. 3a Ed. Viçosa: UFV, 2008. 421 p.
NEVES. M. F.; CASTRO, L.T. Agricultura Integrada: Inserindo Pequenos Produtores de
Maneira Sustentável em Modernas Cadeias Produtivas. São Paulo: Atlas, 2010.
PRIMAVESI, A. Pergunte ao solo e às raízes. Nobel, 2014.
RODRIGUES, L. R. F. Técnicas de cultivo hidropônico e de controle ambiental no
manejo de
pragas, doenças e nutrição vegetal em ambiente protegido. Jaboticabal: FUNEP,
2002. 762 p.
COMPONENTE CURRICULAR: ESPANHOL APLICADO AO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● comunicar-se em situações simples do cotidiano profissional,
● apresentar-se (in) formalmente e dar informações pessoais;
● escrever mensagens de e-mails breves e cartas informais;
● compreender frases e vocabulário sobre temas de interesse pessoal e profissional;
● extrair informações de textos técnicos específicos da área;
● Reconhecer as diferenças fonéticas elementares do idioma.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução à compreensão e produção oral e escrita por meio da integração das
habilidades linguístico-comunicativas. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades
acadêmico profissionais da área e abordando aspectos socioculturais da língua
espanhola. Técnicas de leitura. Leitura e compreensão de textos. Vocabulário básico
específico para o Agronegócio. Aspectos culturais dos países hispânicos. Comparações
sobre o agronegócio nos países hispânicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ARAGÓN, M. C. GILI, Ó. C. BARQUERO, B. L. Pasaporte Nivel A1. Edelsa Grupo
Didascalia, S.A. Madrid, 2007.
MARTÍN. I. Sintesís: Curso de Lengua Española. Editora Ática, 2012.
ROMANOS, H. Módulos FTD Sistema de Ensino. Editora FTD, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
DIAZ, M. Dicionário Santillana para estudantes: Espanhol Português/ PortuguêsEspanhol com CDROM. Moderna/ Santillana, 2008.
FANJUN, Adrián. Gramática y práctica de Español para brasileños: con respuestas.
São Paulo:Moderna, 2005.
MORENO, C; FERNÁNDEZ, G E. Gramática contrastiva del español para Brasileños.
Madrid: SGEL, 2007.
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COMPONENTE CURRICULAR: ECONOMIA RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Analisar os principais conceitos relacionados à economia e a produção rural;
● Entender os comportamentos e interação entre agentes econômicos individuais;
● Analisar a abordagem macroeconômica e microeconômica no contexto da
economia rural.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceitos e fundamentos da Economia e dos Mercados, Comportamento e interação de
agentes econômicos individuais (consumidores, empresas, o governo) – abordagem
microeconômica: Variáveis que afetam a Oferta, a Demanda, a Produção e os Custos na
Empresa, Estruturas de Mercado e Estratégias Competitivas; perspectiva agregada do
sistema econômico como um todo - a abordagem macroeconômica: relação do
crescimento econômico com as exportações de commodities.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BAER, W. A economia brasileira. 4. ed. São Paulo: Nobel, 1996.
ROSSETTI, J. P. Introdução à economia. 18. ed. São Paulo: Atlas, 2000.
TROSTER, R. L.; MOCHÓN, F. Introdução à economia. São Paulo: Makron Books,
1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
LAZZARINI NETO, S. Fontes de financiamento. São Paulo: SDF Editores, v. 9, 1995.
PINHO, D. Manual de economia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
SILVA, C. R. Economia e mercado: introdução à economia. 19. ed. São Paulo: Saraiva,
2012.
COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE RUMINANTES I
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Entender a importância da Caprinocultura e da Ovinocultura para a região;
● Conhecer as especificidades das espécies quanto aos aspectos nutricionais;
● Distinguir práticas de manejo alimentar, reprodutivo e sanitário.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
CAPRINOS E OVINOS: Origem, caracteres e classificação; Importância econômica da
Caprinovinocultura no Brasil; Caracterização da cadeia produtiva dos produtos do
rebanho; Raça especializadas de Ovinos e Caprinos; Equipamentos e instalações;
Especificidades nutricionais dos caprinos e ovinos (Hábito alimentar e Exigências
nutricionais); Manejo Alimentar (cria, recria e reprodutores); Manejo reprodutivo (Aspectos
e parâmetros reprodutivos) e Manejo Sanitário (Doenças do rebanho).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARRIJO JÚNIOR, O. A. Caprinocultura e Ovinocultura – 1. ed. – Brasília: NT Editora,
2017.
CHAPAVAL, L. [et al.] Manual do Produtor de Cabras Leiteiras. Editora Aprenda Fácil,
2. ed. 2017.
PINHEIRO, R. S. B. Manual do Criador de Ovinos. UFV, 2018.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERCHELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de Ruminantes. 2. ed.
Jaboticabal: Funep, 2011.
OSÓRIO, J. C. da S.; SELAIVE-VILLARROEL, A.B. Produção de Ovinos no Brasil,
Editora Roca; 1ª edição, 2014.
RIBEIRO, S. D. de A. Caprinocultura: criação racional de caprinos. São Paulo: Nobel,
1997.
SOBRINHO, A. S. S. Criação de ovinos. 3. ed. Jaboticabal: FUNEP, 2006.
COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES I
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Conhecer as principais técnicas de manejo, sanidade e nutrição praticados na
criação de aves;
● Perceber e entender os conceitos e aspectos da sustentabilidade aplicados à
avicultura;
● Conhecer raças e linhagens mais utilizadas na avicultura de corte e postura;
● Planejar e dimensionar instalações para aves e conhecer os principais
equipamentos utilizados nas criações.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
AVES CORTE E POSTURA: Organização da avicultura; Mercado interno e externo;
Melhoramento genético na avicultura; A indústria de corte: evolução, potencial de
produção e consumo; A indústria de postura: evolução, potencial de produção e consumo;
Administração da atividade avícola: pesquisa de mercado, dimensionamento, instalação
e administração de empresa. Aspectos sobre manejo geral, nutricional e sanitário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ALBINO, L. F. T.; BARROS, V. R. S. M. DE, MAIA, R. C.; TAVERNARI, F. DE C.
Produção e Nutrição de Frangos de Corte. 2 ed. Viçosa (MG): Ed.UFV, 2017.
ALBINO, L. F. T. et al. Criação de Frango e Galinha Caipira. Sistema Alternativo de
Criação de Aves. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2014.
MURAD, J. C. B.; SILVA, B. C. da. Avicultura. 2. ed. – Brasília: NT Editora, 2021.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALBINO, L. F. T.; BARRETO, S. L. T. Criação de Codornas para Produção de Ovos e
Carnes. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2003.
ALBINO, L. F. T.; CARVALHO, B. R.; MAIA, R. CA.; BARROS, V. R. S. M. Galinhas
Poedeiras - Criação e Alimentação, Editora: Aprenda Fácil, 1. Ed. 2014.
BERTECHINI, A. G. Nutrição de Monogástricos. Lavras: Editora UFLA, 2012.
COTTA, T. Frangos de corte: Criação, Abate e Comercialização. Viçosa, MG: Aprenda
Fácil, 2012.
COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA QUALIDADE NO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Analisar a importância da qualidade na gestão agroindustrial.
● Conceituar e aplicar os conceitos básicos, métodos e instrumentos da gestão
qualidade como fator estratégico para o incremento da competitividade de cadeias
agroindustriais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos da Qualidade. Evolução do processo de qualidade. Conceitos básicos.
Ambientes de atuação da qualidade. Qualidade nas organizações públicas e privadas;
Uso da informação para o monitoramento e gerenciamento da qualidade; Ferramentas e
procedimentos; Indicadores de qualidade; Análise crítica da qualidade; Principais
sistemas de garantia de qualidade; Modelos de Referência para a Gestão da Qualidade:
Normas ISO 9000; Normas ISO 22000. Padronização em Sistemas Agroindustriais:
Conceitos e funções; Padrões gerais e padrões específicos. Qualidade e Segurança em
Alimentos: o conceito de segurança e qualidade sob o enfoque alimentar; Abordagens
relacionadas à segurança e à qualidade alimentar; A utilização de selos e certificados; A
gestão da qualidade dos produtos agroalimentares; Rastreabilidade. Gestão pela
Qualidade Total (GQT).
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BATALHA, M. O. (Coord.). Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2009.
ZUIN, L. F. S.; QUEIROZ, T. R. Agronegócios: gestão e inovação. São Paulo: Saraiva,
2006.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (Org.). Economia & gestão dos negócios
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agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANVISA. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.gov.br).
FARINA, E. M. M. Q.; ZYLBERSZTAJN, D. Competitividade e organização das cadeias
agroindustriais. ILCA, Costa Rica.1994. (Paper).
MOURA, A. D; SILVA JÚNIOR, A. G. da. Competitividade do agronegócio brasileiro
em Marcados Globalizados. Viçosa: DER, 2004.
COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL NO
AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Conhecer e aplicar metodologias de implantação de sistemas de gestão ambiental
em empreendimentos do Agronegócios;
● Conhecer as normas ambientais e aplicar a norma ISO 14001, além de conhecer
exemplos e aplicações de marketing ambiental em empresas do ramo do
Agronegócio.
● Identificar empresas do ramo do Agronegócios que aplicam o sistema de Gestão
Ambiental.
● Compreender os principais impactos ambientais e as formas de redução e controle
em atividades Agropecuárias e Agroindustriais.
● Entender a necessidade, o processo e a importância do Licenciamento Ambiental
em atividades Agropecuárias e Agroindustriais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Introdução à Gestão Ambiental; Política Ambiental no Brasil; A Gestão Ambiental em
empreendimentos Agropecuários e Agroindustriais: água, energia, impactos ambientais
resíduos, efluentes e formas de controle de e redução de impactos ambientais;
Norteamento sobre Sistema de Gestão Ambiental (SGA): Princípios, Características,
Elaboração de um SGA, Implantação e Operação de um SGA, Monitoramento, Avaliação
e Auditoria de um SGA; Noções sobre as Normas Ambientais – Série ISO 14.00;
Certificação Ambiental; Licenciamento Ambiental: Legislação pertinente, Processo de
Licenciamento Ambiental, Tipos de Licenças, Licenciamento simplificado, Avaliação de
Impactos Ambientais, Estudo de Impactos Ambientais e Relatório de Impactos
Ambientais, Noções de elaboração de um projeto passível ao Licenciamento Ambiental.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos.
4. ed. São Paulo: Saraiva, 2016.
BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P. Gestão Ambiental. 1 ed. Editora Érica. 2014.
FARIAS, T. Licenciamento Ambiental: Aspectos Teóricos e Práticos. [s.i.]: Fórum,
2018.
GEBLER, L.; PALHARES, J. C. P. (ed. técnicos). Gestão Ambiental na Agropecuária.
Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2007. v. 6. Disponível em <
https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digital/bitstream/item/141668/1/GEBLER-Gestaoambiental-na-agropecuaria-2007.pdf>.
SANCHEZ, L. E. Avaliação de impacto ambiental: conceitos e métodos. São Paulo:
Oficina de Textos, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, R. P. Avaliação de risco e impacto ambiental. São Paulo: Érica, 2014. 144
p. (Eixos).
DIAS, R. Gestão Ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 3. ed. Atlas,
2017.
FIORILLO, C. A. P.; FERREIRA, P.; MORITA, D. M. Licenciamento ambiental. São
Paulo: Saraivajur, 2019.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (Org.). Economia & gestão dos negócios
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agroalimentares. São Paulo: Pioneira, 2000.

7.5.3

Módulo III

COMPONENTE CURRICULAR: INGLÊS INSTRUMENTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Ler e interpretar textos técnicos e específicos da área;
● Compreender frases e vocabulário sobre temas diversos;
● Utilizar a linguagem nas situações de comunicação de modo básico formal e
informal;
● Reconhecer diferenças fonéticas básicas na pronúncia em língua estrangeira.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
1. Técnicas De Leitura - Skimming E Scanning
2. Modo Imperativo, Verbos Modais (Can-May-Must-Should-Will);
3. Comparativo De Superioridade;
4. Pronomes;
5. Verbos No Infinitivo + Imperativo Para Demonstrar Finalidade;
6. While+Verbo+Ing Form Para Ligar Duas Orações De Ação Simultânea;
7. Prefixos, Sufixos, Wh-Questions;
8. Voz Passiva E Voz Ativa;
9. Preposições;
10. Can Be Superlativo;
11. Formação De Palavras;
12. Conjunções;
13.Simple Present/Past E Present Perfect Tense;
14. If-Clauses;
15.Sinônimo E Antônimo;
16. Linguagem Descritiva, Should, Imperativo, When, If-Clauses;
17. Final Ing Em Palavras Que Indicam Processo, Ação Ou Atividade, Modais (Should,
Shall, Must; Would, May), Before-After-While+Verb Ing,Imperativo;
18. Funções Retóricas Da Linguagem, Referência Contextual, Presente
Simples E Presente Contínuo.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
LIMA, DIÓGENES CÂNDIDO DE. Ensino Aprendizagem de Língua Inglesa:
Conversas com especialistas. São Paulo, 2008.
MUNHOZ, ROSÂNGELA. Inglês Instrumental:Estratégias de Leitura:
Módulo I. São Paulo: TextoNovo, 2000.
TORRES, NELSON. Gramática Prática da Língua Inglesa: O Inglês Descomplicado..
10a EDIÇÃO . São Paulo: Saraiva, 2007. 448 P. Complementar.
WATKINS, MICHAEL. Gramática da Língua Inglesa. São Paulo: Ática, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MUNHOZ, ROSÂNGELA. Inglês Instrumental:Estratégias de Leitura: Módulo II. São
Paulo: TextoNovo, 2001.
OXFORD, Dicionário escolar: para estudantes brasileiros de Inglês. Oxford University
Press.
SWAN, M. Practical English Usage. Oxford: Oxford University Press, 2005.
COMPONENTE CURRICULAR: CONTABILIDADE RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Capacitar o técnico do agronegócio para atuar nas rotinas das empresas agrícolas
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de acordo com as demandas do agronegócio em atividades específicas,
referentes à gestão e aplicação da legislação contábil.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceitos e tipos de empresas rurais; contabilidade rural; culturas temporárias e culturas
permanentes; contabilidade pecuária; classificação do gado em corte e reprodução;
métodos de custo; legislação aplicável às empresas agrícolas e pecuárias.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARION, J. C. Contabilidade Rural. 12ª ed. São Paulo: Atlas, 2010.
OLIVEIRA, D. De L; OLIVEIRA, G. D. PACHECO, J.E.C. Contabilidade Rural - Uma
Abordagem do Agronegócio Dentro da Porteira. 4ª Edição - Revista e Atualizada de
Acordo com o CPC – 29 (IAS 41). 2019. ISBN: 978853629125-3
SANTOS, G. J. dos; MARION, J. C; SEGATTI, S. Administração de Custos na
Agropecuária. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2009.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ALMEIDA, A; ANJOS, M. A. D. dos. A importância da contabilidade rural como
ferramenta de gestão para as pequenas propriedades rurais: uma revisão
bibliográfica.
Disponível
em
http://repositorio.fucamp.com.br/bitstream/FUCAMP/347/1/Importanciacontabilidaderural
.pdf.
SILVA. L. M. da. Benefícios da contabilidade rural para a agricultura familiar: um
estudo sobre famílias na cidade Capitão Poço – Pará. Artigo. 2° Congresso da
Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 19 a 20 de outubro de 2017. Uberlândia MG.
Disponível
em
<http://www.eventos.ufu.br/sites/eventos.ufu.br/files/documentos/9373__beneficios_da_contabilidade_rural_para_a_agricultura_familiar__um_estudo_sobre_familias_na_cidade_de_capitao_poco_-_para.pdf>.
ULRICH. E. R. Contabilidade rural e perspectivas da gestão no agronegócio. Artigo.
Revista de Administração e Ciências Contábeis – RACI. ISSN 1809-6212. Vol.4 - n.9 Julho - Dezembro 2009 Semestral. Disponível em <https://www.getulio.ideau.com.br/wpcontent/files_mf/89147c344483adf6fd957f83c91ca981108_1.pdf>.
COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE PROJETOS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Conhecer o processo de gerenciamento de projetos rurais, e suas ferramentas.
● Entender a organização e os fundamentos de análise e avaliação financeira e
econômica de projetos agrícolas. Principalmente os aspectos aplicados,
possibilitando ao aluno desenvolver habilidades para organizar e avaliar as etapas
de projetos que antecedem empreendimentos ligados à atividade agrícola.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Elaboração de projetos de extensão rural. Conceito de propriedade rural e ciclo
econômico da empresa rural. Projeto e planejamento de atividades rurais. Análise de
Mercado. Formação do fluxo de caixa do projeto. Determinação da escala. Aspectos de
financiamento e análise de viabilidade econômica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MARQUES, P. V., AGUIAR, D. R. D. Comercialização de produtos agrícolas. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1993. 295 p
MENEZES, L. C. DE M. Gestão de projetos. 2ª. Edição. São Paulo. Editora Atlas, 2008.
WOILER, S.; MATHIAS, W. F. Projetos: planejamento, elaboração e análise. 2 ed. São
Paulo. Editora Atlas, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SANTOS, G.J.; MARION, J.C. Administração de custos na agropecuária. 2 ed. São
Paulo: Atlas, 1996. 140 p.
SCARPELLI, M. Planejamento e controle da produção. In: BATALHA, M.O. (coord.)
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Gestão Agroindustrial. 2 ed. São Paulo: Atlas, 2001, vol.1, p. 290-380.
ZYLBERSZTAJN, D. Estruturas de governança e coordenação do agribusiness: uma
aplicação da nova economia das instituições. São Paulo, 1995. 238 p. Tese (LivreDocência) - Faculdade de Economia e Administração, Universidade de São Paulo.
COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE RUMINANTES II
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender os conhecimentos técnicos e práticos sobre as tecnologias
empregadas na Bovinocultura de Leite e Corte, nos seus aspectos sanitários,
nutricionais e zootécnicos.
● Entender a importância da Bovinocultura para a região;
● Distinguir práticas de manejo alimentar, reprodutivo e sanitário.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
BOVINOS. BOVINOCULTURA DE LEITE: Características da produção de leite no Brasil
e no mundo; Condições essenciais para produção de leite, formação do rebanho;
Principais raças para utilização nos trópicos: principais características; Noções sobre
melhoramento de gado de leite; Ordenha: Manejo, salas e equipamentos; Fatores
ambientais que afetam o desempenho do rebanho leiteiro; Manejo e alimentação do
rebanho; Bezerros; Novilhas; Vacas secas; Vacas em lactação; Reprodução: Eficiência e
manejo reprodutivo; Instalações para gado de leite; Escrituração Zootécnica; Manejo
sanitário. BOVINOCULTURA DE CORTE: Importância da bovinocultura de corte. Análise
da conjuntura atual. Efetivo bovino; Noções de exterior e mensurações em bovinos;
Aprumos; Cronologia dentária; Espécies e principais raças para produção de carne:
características e peculiaridades; Índices zootécnicos; Sistemas de acasalamento: Monta
natural; monta controlada, inseminação artificial. Eficiência reprodutiva. Estação de
monta; Manejo (nutricional, sanitário e reprodutivo) e Instalações;
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ANUALPEC 2016. Anuário da pecuária brasileira. São Paulo: FNP Consultoria
Comércio, 2016.
AUAD, A. M. et al. Manual de bovinocultura de leite. Brasília: LK Editora; Belo
Horizonte: SENAR-AR/MG; Juiz de Fora: Embrapa Gado de Leite, 2010.
CARRIJO JÚNIOR, O. A.; MURAD, J. C. B. Bovinocultura e Bubalinocultura 1. ed. –
Brasília: NT Editora, 2016.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERCHELLI, T. T.; PIRES, A. V.; OLIVEIRA, S. G. Nutrição de Ruminantes. 2. ed.
Jaboticabal: Funep, 2011.
PIREZ, V. P. Bovinocultura de corte. Piracicaba: FEALQ, 2010. v. 1 e V2.
OLIVEIRA, M. S.; SOUSA, C. C. Bovinocultura Leiteira. Jaboticabal: Funep, 2009.
COMPONENTE CURRICULAR: TÉCNICAS DE PRODUÇÃO DE NÃO RUMINANTES
II
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender os conhecimentos técnicos e práticos sobre as tecnologias
empregadas no manejo e criação de suínos, quanto a seus aspectos sanitários,
nutricionais e zootécnicos.
● Entender a importância da Suinocultura para a região;
● Conhecer as raças mais utilizadas na suinocultura.
● Planejar e dimensionar instalações para suínos e conhecer os principais
equipamentos utilizados em cada fase de criação.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
SUÍNOS: Origem, história, evolução e classificação dos suínos; Situação da suinocultura
nacional e internacional; Raças nacionais e estrangeiras; Classificação das raças;

35

Melhoramento genético na suinocultura; Principais aspectos na reprodução de suínos;
Lactação. Manejo do rebanho, reprodutores machos, matrizes e marrãs; Animais de
abate. Manejo geral, nutricional e sanitário.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARAMORI JÚNIOR, J. G. Manejo sanitário de suínos. Brasília, DF: LK Editora, 2007.
68 p.
FERREIRA, R. A. Suinocultura: Manual Prático de Criação. Viçosa, MG: Aprenda Fácil,
2012.
MURAD, J. C. B. Suinocultura. 1. Ed. Brasília: NT Editora, 2017
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BERTECHINI, A. G. Nutrição de Monogástricos. Lavras: Editora UFLA, 2012.
CARAMORI JÚNIOR, J. G. Manejo reprodutivo de suínos. 1. Ed. LK Editora, 2007.
MAFESSONI, E. L. Manual Prático Para Produção de Suínos. 1. Edição: Editora
Agrolivros, 2014.
COMPONENTE CURRICULAR: AGRICULTURA III
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Aprender as técnicas de manejo das espécies frutíferas e das espécies
madeireiras;
● Conhecer as técnicas de colheita, armazenamento, beneficiamento e
comercialização das das espécies frutíferas e das espécies madeireiras;
● Conhecer os principais mercados das espécies frutíferas e das espécies
madeireiras.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Principais cadeias agropecuárias da fruticultura e das espécies madeireiras. Produção,
colheita, armazenamento, beneficiamento e comercialização das frutas brasileiras e das
espécies brasileiras. Mercados das espécies frutíferas e das espécies madeireiras.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
CARNEIRO, J. G. A. Produção e controle de qualidade de mudas florestais. 1. ed.
Curitiba: UFPR/FUPEF, 1995.
FACHINELLO, J. C.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E. Fruticultura, fundamentos e
práticas. Pelotas: UFPel, 1996.
GALVÃO, A. P. M. Reflorestamento de propriedades rurais para fins produtivos e
ambientais: um guia para ações municipais e regionais. Brasília/DF: Embrapa.
Informação Tecnológica; Colombo, PR: Embrapa Florestas, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIZZINI, C. T. Árvores e madeiras úteis do Brasil. São Paulo: Edgard Blucher, 1971.
SILVA. R. C. da. Produção Vegetal: Processos, Técnicas e Formas de Cultivo. São
Paulo: Érica, 2014.
SIMÃO, S. Tratado de fruticultura. Piracicaba: FEQALQ, 1998.
COMPONENTE CURRICULAR: SISTEMAS AGROINDUSTRIAIS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Elaborar um plano de trabalho capaz de aproveitar, pela conservação e
industrialização, os produtos e subprodutos de uma propriedade rural.
● Conhecer diversas tecnologias em produtos cárneos, lácteos e vegetais.
● Identificar tecnicamente os métodos de conservação de alimentos.
● Aplicar conceitos de gestão prática em sistemas produtivos artesanais e
industriais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Sistema agroindustrial (SAI); As principais Cadeias Agroalimentares e Agroindustriais;
Alimento: definição, classificação, funções, importância e disponibilidade; Alterações em
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alimentos; Fundamentos da Tecnologia de produtos lácteos, cárneos e vegetais; Métodos
de conservação e transformação de alimentos; Características e processamento das
matérias-primas de origem animal e vegetal; Noções de procedimentos operacionais,
técnicos e de sistema; Gestão da qualidade e de processos; Legislação pertinente.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
AMARAL, A. A.; CAMARGO FILHO, C. B. Controle e normas sanitárias. Curitiba: Livro
Técnico, 2011.
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: Atheneu, 2015.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F, CALEMAN, S. M. de Q. Gestão de sistemas de
agronegócio. São Paulo: Atlas, 2015.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BATALHA, M. O. Gestão Agroindustrial. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2007. v. 1.
BOIKO, T. J. P. Produção e sistemas agroindustriais. Maringá: Cesumar, 2012.
GAVA, A. J.; SILVA, C. A. B.; FRIAS, J. R. G. Tecnologia dos alimentos: Princípios e
aplicações. São Paulo: Nobel. 2008.
COMPONENTE CURRICULAR: AGROENERGIA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender sobre a energia, seus fundamentos e impactos ambientais.
● Diferenciar entre recursos energéticos renováveis ou não renováveis.
● Conhecer sobre a problemática energética.
● Descrever a importância da agroenergia.
● Descrever a situação da agroenergia no Brasil.
● Conhecer as particularidades dos componentes do complexo da agroenergia:
Florestas energéticas, biogás, biodiesel, etanol, resíduos agropecuários e
florestais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Conceitos sobre Energia e Meio Ambiente. Noções fundamentais sobre energia e
conservação de energia. Recursos Energéticos Renováveis versus Não Renováveis.
Problemática energética. Noções sobre fontes convencionais e seus impactos
ambientais. Conceito e Importância da agroenergia. Matriz energética do Brasil.
Agroenergia no Brasil. Conceito e fontes de biomassa para produção de energia.
Conceito; importância; aspectos sobre produção; implicações econômicas, sociais e
ambientais dos componentes do complexo agroenergético: Florestas Energéticas no
Brasil, Biogás, Etanol de Primeira e Segunda Geração, Biodiesel, Resíduos
Agropecuários e Florestais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GOLDEMBERG, J; LUCON, O. Energia, meio ambiente e desenvolvimento. Ed. 3. Rio
de Janeiro: EDUSP, 2012.
GOLDEMBERG, J. Energia e Desenvolvimento Sustentável – Série sustentabilidade.
4 ed. Editora: Blucher, 2010.
GOLDEMBERG, J.; PALETTA, F. C. Energias Renováveis - Série Energia e
Sustentabilidade. Editora: Blucher, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ABREU, Y. V. de; OLIVEIRA, M. A. G. de; GUERRA, S. M. G. (orgs). Energia, sociedade
e meio ambiente. Malaga / Espanha : EUMED.NET / Universidad de Malaga, 2010.
NEVES, M. F. Agronegócios e Desenvolvimento Sustentável: Uma Agenda para a
Liderança Mundial na Produção de Alimentos e Bioenergia. Editora: Atlas, 2007.
KNOTHE, G.; KRAHL, J.; GERPEN, J.; RAMOS, L. P. Manual de Biodiesel. 2 ed. São
Paulo: Edgard Blücher, 2018.
COMPONENTE CURRICULAR: LEGISLAÇÃO E POLÍTICAS AGRÍCOLAS
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CARGA HORÁRIA TOTAL: 48H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender os principais instrumentos legislativos inerentes ao Direito Agrário e
ao Direito Ambiental;
● Contextualizar e interpretar as diversas normatizações, instruções e legislações
concernentes à atividade do agronegócio no Brasil;
● Conhecer e avaliar o conjunto das políticas agrícolas, seus instrumentos e
impactos para desenvolvimento agrícola brasileiro;
● Identificar o alcance das ferramentas de política econômica para o segmento
agrícola.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Legislação pertinente ao Direito Agrário: institutos jurídicos do Direito Agrário; Estatuto da
Terra; normas reguladoras do trabalho rural; Usucapião Agrário; contratos agrários;
noções gerais de propriedade, posse, detenção e domínio. Legislação pertinente ao
Direito Ambiental: meio ambiente e a Constituição de 1988; Código Florestal; Sistema
Nacional de Unidade de Conservação; Lei de Crimes ambientais; Política Nacional do
Meio Ambiente. Políticas agrícolas: evolução da política agrícola no Brasil; setor
agropecuário e desenvolvimento econômico; políticas econômicas e o agronegócio
brasileiro; mecanismos e instrumentos da política agrícola; política agrícola e sua
interseção com as políticas florestal, comercial, industrial e fundiária; política de
investimentos públicos; reforma agrária; cenário internacional do agronegócio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BACHA, C. J. C. Economia e política agrícola no Brasil. São Paulo: Atlas, 2004.
CALLADO, A. A. C. Agronegócio. São Paulo: Atlas, 2015.
FIORILLO, C. A. P. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2019.
MARQUES, B. F. Direito Agrário Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2012.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
NEVES, M. F. Agronegócios e desenvolvimento sustentável. São Paulo: Atlas, 2007.
OPITZ, S. C.B; Oswaldo, O. Curso Completo de Direito Agrário. São Paulo: Saraiva
2013.
SIRVINSKAS, L. P. Manual de Direito Ambiental. São Paulo: Saraiva, 2018.
COMPONENTE CURRICULAR: EXTENSÃO RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48 H
CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H/AULA
COMPETÊNCIAS
● Compreender os conhecimentos básicos sobre extensão rural, levando em
consideração as características da estrutura agrária brasileira;
● Identificar a relação entre extensão rural e alternativas para o desenvolvimento
agrário brasileiro;
● Analisar a política de extensão rural implicada no desenvolvimento rural
sustentável dos pequenos agricultores familiares;
● Refletir sobre a extensão rural e a diversidade sociocultural das comunidades
rurais no âmbito nacional e local;
● Promover a reflexão sobre materiais didáticos capazes de demonstrar ações
básicas de extensão rural.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Extensão rural e seus fundamentos. História da extensão rural no Brasil. Realidade e
diversidade rural brasileira. A extensão rural como política nacional para modernização
do campo. Extensão rural e sustentabilidade socioambiental. Relação de compatibilidade
entre tecnologias, atores sociais e o meio ambiente. Projetos de intervenção na realidade
rural atrelados ao combate à fome e às desigualdades sociais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), Secretaria de Agricultura Familiar
(SAF). Política Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural. Brasília: MDA,

38

2004.
CAPORAL, F. R.; COSTABEBER, J. A. Agroecologia e Extensão Rural: contribuições
para a promoção do desenvolvimento rural sustentável. Brasília: MDA/SAF/DATERIICA, 2004. 166p.
FREIRE, P. Extensão ou comunicação? 16. ed. São Paulo: Paz e Terra, 2013.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CASTRO, C. N.; PEREIRA, C. N. Agricultura familiar, assistência técnica e extensão
rural e a política nacional de ATER. Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 2017.
EMATER/RS. ASCAR. Métodos e meios de comunicação em extensão rural. Porto
Alegre, 2009.
RAMOS, G. L.; SILVA, A. P.G.; BARROS, A.A.F. Manual de metodologia de extensão
rural. Recife: Instituto Agronômico de Pernambuco-IPA, 2013.

8.
CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE CONHECIMENTOS E
EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
O IFMA Campus Avançado Carolina adotará critérios de aproveitamento de
conhecimento e experiências anteriores em conformidade com o Artigo 36 da Resolução
CNE/CEB N º6/12:
Art. 36 Para prosseguimento de estudos, a instituição de ensino pode promover o
aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores do estudante, desde que
diretamente relacionados com o perfil profissional de conclusão da respectiva
qualificação ou habilitação profissional, que tenham sido desenvolvidos:
I - em qualificações profissionais e etapas ou módulos de nível técnico regularmente
concluídos em outros cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio;
II - em cursos destinados à formação inicial e continuada ou qualificação profissional
de, no mínimo, 160 horas de duração, mediante avaliação do estudante;
III - em outros cursos de Educação Profissional e Tecnológica, inclusive no trabalho,
por outros meios informais ou até mesmo em cursos superiores de graduação,
mediante avaliação do estudante;
IV - por reconhecimento, em processos formais de certificação profissional, realizado
em instituição devidamente credenciada pelo órgão normativo do respectivo sistema
de ensino ou no âmbito de sistemas nacionais de certificação profissional.

Desta forma, no Curso Técnico em Agronegócio na Forma Subsequente ao Ensino
Médio, o aproveitamento de estudos e a certificação de conhecimentos adquiridos, por meio de
experiências educativas vivenciadas previamente ao início do curso, poderão ocorrer
observando os dispositivos da Resolução do CONSUP/IFMA nº 014, de 28 de março de 2014,
art. 51 ao 54. Assim, o aluno poderá solicitar o aproveitamento de disciplinas estudadas em
outro curso de educação profissional técnica de nível médio por meio de formulário próprio
que deverá ser encaminhado à Coordenação Pedagógica ou Coordenação de curso. Por fim,
será realizada análise da solicitação, observando a compatibilidade da ementa e carga horária,
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exigindo-se no mínimo 75% da carga horária do componente curricular, cujo aproveitamento
foi solicitado.
Também poderão ser aproveitados “conhecimentos desenvolvidos em Cursos de
formação inicial ou continuada, ou qualificação profissional de, no mínimo, 160 horas de
duração, mediante avaliação feita por professores, especificamente designados para esse fim”,
nos termos da resolução supracitada no art. 52, § 4º.
9. CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM
A avaliação é parte integrante do processo de formação do aluno, cujo objetivo é
diagnosticar a construção dos conhecimentos, habilidades e valores, orientando mudanças
metodológicas nos planos de cada componente curricular. A sistemática de avaliação basearse-á nos seguintes aspectos:
I.

Ser diagnóstica, contínua e cumulativa, com a finalidade de acompanhar e
aperfeiçoar o processo de desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e
valores, obedecendo à ordenação e à sequência do ensino, bem como a
orientação do currículo;

II.

Observar a capacidade de mobilizar, articular e colocar em ação valores,
conhecimentos e habilidades necessários para o desempenho eficiente e eficaz
de atividades requeridas pela natureza do curso;

III.

Criar condições para que o aluno possa construir ativamente seu conhecimento
a partir de sua própria prática e das sucessivas mudanças provocadas pelas
transformações gradativamente assimiladas.

A avaliação propõe-se a englobar o processo de construção dos conhecimentos, das
habilidades e valores, mediante a forma determinada de trabalho, concepção de aprendizagem,
metodologia de ensino, de conteúdos e a relação docente/discente e discente/discente que
deverá ser desenvolvida ao longo de cada semestre letivo de acordo com as culminâncias
propostas pelo calendário escolar.
Durante o processo avaliativo, o corpo docente poderá fazer uso de diferentes
instrumentos, conforme a Resolução CONSUP 114/2019 assim estabelece:
I.
II.

Atividades práticas e teóricas;
Trabalhos;

III.

Estudos de caso;

IV.

Simulações;

40

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Projetos;
Situações-problema;
Portfolios;
Provas orais, escritas e práticas;
Seminários;
Resenhas;
Artigos;
Relatórios;

XIII.

Produções artísticas e culturais;

XIV.

Mapas conceituais;

XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.

Fóruns virtuais;
Questionários online;
Wikis;
Elaboração de conteúdo audiovisual;
Observação;
Autoavaliação;
Atividades investigativas.

É fundamental que os instrumentos da avaliação da aprendizagem estimulem o discente
ao hábito da pesquisa, à criatividade, ao autodesenvolvimento, à atitude crítico-reflexiva,
predominando os aspectos qualitativos sobre os quantitativos. Os instrumentos de avaliação
serão diversificados, podendo o docente utilizar outros instrumentos além daqueles previstos
anteriormente. Em todo caso, o docente deve explicitar aos alunos como será conduzido o
processo avaliativo, estabelecendo os critérios e requisitos necessários.
O processo de avaliação do desempenho escolar é realizado bimestralmente por áreas
de conhecimento, considerando aspectos de assiduidade e aproveitamento. A assiduidade diz
respeito à frequência às aulas teóricas, aos trabalhos escolares, aos exercícios de aplicação e às
atividades práticas. O aproveitamento escolar é avaliado por meio de acompanhamento
contínuo do estudante e dos resultados por ele obtidos nas atividades avaliativas, partindo dos
seguintes princípios:
● Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos;
● Inclusão de tarefas contextualizadas e diversidade de instrumentos avaliativos;
● Manutenção de diálogo permanente com o aluno;
● Utilização funcional do conhecimento;
● Divulgação dos critérios avaliativos, antes da efetivação das atividades;
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● Exigência dos mesmos procedimentos de avaliação para todos os alunos;
● Apoio disponível para aqueles que têm dificuldades, ressaltando a recuperação paralela;
● Estratégias cognitivas como aspectos a serem considerados na correção;
● Incidência da correção dos erros mais importantes sob a ótica da construção de
conhecimentos, atitudes e habilidades; e
● Importância conferida às aptidões dos alunos, aos seus conhecimentos prévios e ao
domínio atual dos conhecimentos que contribuam para a construção do perfil do futuro
egresso.
Cabe ao professor o registro de qualquer procedimento de avaliação, tendo em vista
uma avaliação progressiva, ao longo do semestre, considerando ainda a apuração da assiduidade
do discente. Assim, os resultados das avaliações serão utilizados pelo docente para identificar
os avanços e dificuldades do discente, com vistas ao redimensionamento do trabalho
pedagógico na perspectiva da melhoria do processo ensino-aprendizagem, devendo ser
comunicados ao corpo discente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a aplicação das
avaliações.
Os valores deverão ser observados por meio da iniciativa, relacionamento interpessoal,
autonomia, responsabilidade, relacionamento com o público, utilizando instrumentos como
fichas de frequência, registro de entrega das tarefas, dos trabalhos individuais ou em grupos,
seminários, lista de exercícios, exposições de trabalhos, provas e/ou relatórios técnicos.
Portanto, para efeito de registro final do aproveitamento em cada componente curricular, será
calculada a média aritmética das notas obtidas, sendo aprovado o aluno que obtiver nota mínima
7,0 (sete).
Ao discente que faltar a uma avaliação por motivo justo, será concedida uma segunda
chamada, para realização de provas ou atividades destinadas a atribuições de notas, consoante
o calendário determinado para tal. O aluno terá direito de solicitar a prova de segunda chamada,
no prazo máximo de até cinco (05) dias corridos a contar da data do seu retorno, após findado
o período correspondente à sua ausência justificada, mediante requerimento próprio à
coordenação de curso. Ao discente que deixar de executar qualquer trabalho, prova ou tarefa
de avaliação determinados pelo professor, perderá os pontos a eles destinados, ressalvados os
casos previstos neste documento. O discente que obtiver frequência inferior a 75% (setenta e
cinco por cento) do total de horas letivas do curso, será considerado automaticamente reprovado
no mesmo.
Os estudos de recuperação deverão desenvolver-se de modo contínuo e paralelo, tendo
por finalidade corrigir as deficiências do processo ensino-aprendizagem detectadas ao longo do
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semestre letivo. A recuperação contínua e paralela é denominada reforço da aprendizagem,
devendo ser desenvolvida, em sala de aula, ou por meio de atividades extraclasse e se destina a
discentes que, no decorrer das avaliações, não tenham atingido rendimento regular. O docente
deverá estabelecer estratégias de recuperação, adotando critérios para os discentes com menores
rendimentos nas atividades, que deverão ser traduzidas em novas avaliações. As novas
avaliações substituirão as anteriores, se estas apresentarem nota superior. Dessa forma, nos
casos em que o aluno obtiver nota abaixo de 7,0 (sete) em uma das etapas, exceto a última, o
mesmo terá suas dificuldades trabalhadas em atividades de reforço, ao longo do processo, de
forma que o professor obtenha nova nota, para lançamento, até o final do período. Esta nota
substituirá a nota da primeira etapa do semestre. O aluno que atingir média final igual ou
superior a 2,0 (dois) e menor que 7,0 (sete) será submetido a uma Prova Final (PF), após a
recuperação final, o discente que obtiver nota final que será calculada a partir da média
aritmética ponderada entre a nota da recuperação final e a média parcial (semestral/anual);
atribuindo-se peso 3 para a nota de recuperação final e peso 2 para a média parcial. Será
considerado aprovado após a recuperação final, o discente que obtiver nota final igual ou maior
que 6,0 (seis).
Há ainda a importância das atividades complementares como complementação
avaliativa, pois esta tem como objetivo estimular e criar mecanismos que potencializam o
processo de aprendizagem, por meio da participação em experiências científicas, culturais,
sociais e tecnológicas, que contribuam para ampliação de conhecimentos pertinentes à área de
atuação do Técnico em Agronegócio. Dentre as atividades complementares, destacamos as
Salas Temáticas, espaços nos quais são desenvolvidas atividades diversificadas, que
complementam os conhecimentos expressos no currículo formal. As salas temáticas são uma
excelente alternativa de organização do espaço de aprendizagem, pois possibilitam o
desenvolvimento de estratégias diferenciadas e enriquecem o ambiente escolar, motivando o
aluno a interagir com conhecimentos inerentes à vida em sociedade e ao mundo do trabalho.
Será promovido para o módulo seguinte, o discente que reprovar em até três
componentes curriculares, devendo cursar com prioridade às disciplinas objeto das
reprovações, sendo admitido ainda Programa Especial de Estudo, conforme definido no art. 16
da Resolução CONSUP 114/2019. O aluno retido em quatro componentes curriculares ou mais
cursará, prioritariamente, os componentes objeto de pendência, de acordo com a oferta do
campus e poderá cursar disciplinas do próximo semestre conforme análise e determinação do
Conselho de Classe.
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10. PERFIL DOS DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS
10.1 Corpo Docente
QUADRO DE DOCENTES
Formação

Titulação

Regime de
Trabalho

Economia

Mestre

DE

Mestre
Mestre
Doutora
Especialista
Especialista
Mestre

DE
DE
DE
DE
DE
DE

Especialista

DE

Fernando Bezerra Chagas
Fernando Silva Lima
Filipe dos Santos Alves

Geografia
Turismo
Agronomia
Administração
Português/Espanhol
Direito
Letras/Português/Língua
Inglesa
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Engenharia Ambiental

Mestre
Mestre
Mestre

Geovane de Oliveira Pereira

Ciências Contábeis

Especialista

Gesivaldo dos Santos Silva
Gilberto dos Santos Martins
Iberê Pereira Parente
Leonardo Oliveira da Silva Coelho
Priscilla Novaes Nogueira Gomes
Raquel da Silva Cordeiro
Reinouds Lima Silva
Thamires Barroso Lima

Matemática
Artes
Zootecnia
Sociologia
Administração
Biologia
História
Gestão Ambiental

Mestre
Mestre
Doutor
Mestre
Especialista
Doutora
Mestre
Mestre

DE
DE
DE
40H
Substituto
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE
DE

Professor (a)
Angela Cristina dos Santos Carvalho
Minervino
Carlos di Stefano Silva Sousa
Celso Maciel de Meira
Claudia Araujo Moreira
Dina Karla Placido Nascimento
Duana Ravena dos Santos Vieira
Elizangela Divina Dias Batista
Francisco Estelito Carvalho Neto

Observação: Ressalta-se que este quadro de pessoal poderá ser ampliado com a convocação
de candidatos aprovados em concurso público para provimento de vagas de professores da
carreira do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT.

CURSO
MÓDULOS

Módulo I

Módulo II

TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO NA FORMA SUBSEQUENTE AO ENSINO
MÉDIO
DISCIPLINAS
PROFESSOR (A) RESPONSÁVEL
Português Instrumental
Duana Ravena dos Santos Vieira
Fernando Bezerra Chagas
Informática Básica
Gesivaldo dos Santos Silva
Matemática Aplicada
Celso Maciel de Meira
Metodologia Científica e Ética Profissional
Sociologia Rural
Leonardo Oliveira da Silva Coelho
Angela Cristina dos Santos Carvalho
Introdução ao Agronegócio
Minervino
Dina Karla Placido Nascimento
Administração Aplicada ao Agronegócio
Iberê Pereira Parente
Técnicas de Produção de Pequenos Animais
Claudia Araujo Moreira
Agricultura I
Claudia Araujo Moreira
Agricultura Orgânica
Logística Aplicada ao Agronegócio
Priscilla Novaes Nogueira Gomes
Dina Karla Placido Nascimento
Marketing no Agronegócio
Gestão de Recursos Hídricos
Filipe dos Santos Alve
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Claudia Araujo Moreira
Duana Ravena dos Santos Vieira
Angela Cristina dos Santos Carvalho
Minervino
Iberê Pereira Parente
Iberê Pereira Parente
Priscilla Novaes Nogueira Gomes
Thamires Barroso Lima

Agricultura II
Espanhol Aplicado ao Agronegócio
Economia Rural
Técnicas de Produção de Ruminantes I
Técnicas de Produção de Não Ruminantes I
Gestão da Qualidade no Agronegócio
Gestão e Sustentabilidade Ambiental no
Agronegócio
Inglês Instrumental
Contabilidade Rural
Gestão de Projetos

Módulo III

Técnicas de Produção de Ruminantes II
Técnicas de Produção de Não Ruminantes II
Agricultura III
Sistemas Agroindustriais
Agroenergia
Legislação e Políticas Agrárias
Extensão Rural

Francisco Estelito Carvalho Neto
Fernando Silva Lima
Angela Cristina dos Santos Carvalho
Minervino
Iberê Pereira Parente
Iberê Pereira Parente
Claudia Araujo Moreira
Claudia Araujo Moreira
Filipe dos Santos Alves
Elizangela Divina Dias Batista
Leonardo Oliveira da Silva Coelho

10.2 Corpo Técnico-Administrativo
QUADRO DE SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS
Servidor (a)

Cargo

Formação

Titulação

Regime de
trabalho

Alisson Ferreira do Prado

Assistente em
Administração

Ensino Médio

Ensino
Médio

40H

Beatriz Guerra Kleinubing
Rocha

Assistente de Aluno

Fisioterapia

Especialista

40H

Celma Damas de Sousa

Técnica em Assuntos
Educacionais

Licenciatura Plena
em Pedagogia

Especialista

40H

Emisvaldo Pereira da Silva

Técnico em Tecnologia
da Informação

Tecnologia de
Análise e
desenvolvimento
de sistemas

Mestrando

40H

Jannyelle de Souza Correa

Auxiliar em
Administração

Letras/Português

Especialista

40H

José de Ribamar Lobato
Neto

Técnico em Assuntos
Educacionais

Pedagogia

Especialista

40H

Soniara Alves Maciel

Auxiliar de Biblioteca

Turismo

Especialista

40H

Observação: Ressalta-se que este quadro de pessoal poderá ser ampliado com a convocação de
candidatos aprovados em Concurso Público para provimento de cargos efetivos da Carreira
Técnico Administrativa em Educação.
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11. INFRA ESTRUTURA FÍSICA E TECNOLÓGICA
O Campus de Carolina dispõe das seguintes instalações/equipamentos para o
desenvolvimento do curso Técnico em Agronegócio na forma Subsequente ao Ensino Médio:
A. 08 salas de aula para desenvolvimento de atividades de ensino;
B. 01 sala para professores;
C. 01 sala para coordenação de curso;
D. Recursos audiovisuais (TV, vídeos, lousas interativas, retroprojetor;
Datashow);
E. 01 Auditório com capacidade de 130 lugares;
11.1

Laboratórios
A. Laboratório de informática com 40 computadores, 30 pontos de rede físico, 01
antena wireless, 02 TVs 50’’;
B. Laboratório de Biologia/Química;
C. Laboratório de Física/Matemática.

11.2

Biblioteca

O acervo da biblioteca do campus de Carolina conta com livros atualizados da área de
Agronegócio, propiciando aos docentes e discentes uma literatura que servirá como referencial
teórico para o desenvolvimento do curso.
A Biblioteca do IFMA Campus Avançado de Carolina está instalada em uma sala ampla
e própria, com ambiente totalmente climatizado e acesso à internet. A Biblioteca conta com 01
Auxiliar de Biblioteca, possui mobiliários novos e bem conservados sendo: 01 terminal
destinado ao uso interno, 05 terminais de consulta, com acesso à internet, destinados para uso
dos discentes, 04 conjuntos compostos com 04 cadeiras e 04 mesas, para trabalhos em grupo e
demais uso, nesta data. O acervo contém aproximadamente 3.000 exemplares. Para
classificação do acervo é utilizado o sistema de Classificação Decimal Deweyl-CDD e para
catalogação é utilizado o software PHL Elysio, no qual está disponível o acervo para os serviços
fim e meios da biblioteca. O horário de funcionamento da Biblioteca é de segunda-feira à sextafeira de 13:00h às 18:00h e de 19:00h às 22:00h.
O uso e a utilização desse ambiente, assim como do acervo, encontram-se submetidos
às normas para devida conduta e conservação, por parte de todos os integrantes do ensino e
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usuários, fundamentados no manual do aluno, considerando horário de uso, cadastro para
empréstimo, reserva de material, renovação, deveres e direitos e penalidades. Possui um amplo
espaço e acervo dividido por áreas de conhecimento e contemplado com livros e periódicos das
áreas do curso. E para ampliação do acervo, encontra-se em andamento uma solicitação,
segundo o processo 23249.038719.2018-43.
O Campus Avançado Carolina poderá utilizar também de bibliotecas virtuais de
domínio público, discriminadas a seguir:
Biblioteca Mundial: https://www.wdl.org/pt/
Domínio Público: http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp
Biblioteca Nacional Digital: http://bndigital.bn.gov.br/
Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações: http://bdtd.ibict.br/vufind/
A biblioteca do Campus Avançado Carolina conta com o seguinte acervo da área de
Agronegócio:
Nº Título

Autor (a)

01 Educação em língua materna: a sociolinguística na sala de aula

BORTONI-RICARDO, STELLA MARIS.

02 Redacao Empresarial

BRAGA, Maria Alice

03 Windows 10 para melhor idade para leigos

WEVERKA, Peter.

04 Excel fórmulas e funções para leigos

BLUTTMAN, Ken.

05 Análise de dados com Excel para leigos

MCFREDIES, Paul.

06 Análise estatística com Excel para leigos

SCHMULLER, Joseph.

07 Fundamentos de agronegócios

ARAÚJO, M. J.

08 Gestão do Agronegócio: textos selecionados

BATALHA, M. O.

09 Fundamentos de Metodologia Científica

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S.

10 Metodologia do trabalho científico

SEVERINO, A. J.

11 Qual o valor da natureza? Uma introdução à ética ambiental.

LOURENÇO, D.B

12 Introdução À Teoria Geral Da Administração

MAXIMIANO, Antônio César Amaru

13 Administração: teoria e prática no contexto brasileiro

SOBRAL, F.; PECI, A.

14 Agronegócios: Gestão, inovação e sustentabilidade

ZUIN, L. F. S.; QUEIROZ, T. R

15 Introdução à Teoria Geral da Administração - Edição Compacta

CHIAVENATO, I.

16 O cativeiro da terra

MARTINS, José de Souza

17 O Mundo Rural Como Um Espaço de Vida

WANDERLEY, Maria de
Nazareth Baudel
GODOI, E.P.; MENESES, M. A.; MARIN,
R.A.

18 Diversidade do campesinato: expressões e categorias - Vol. II:
Estratégias de reprodução social
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19 Manual Prático de Criação de Abelhas

COSTA, P. S. C.; OLIVEIRA, J. S

20 Piscicultura de água Doce: Multiplicando Conhecimentos

RODRIGUES, A. P. O...[et al.].

21 Apicultura e Piscicultura

SILVA, B. C.; MURAD, J. C. B

22 Apicultura: Manejo e Produtos

COUTO, R. H. N. C; COUTO, L. A

23 Nutrição e Alimentação de Peixes de Água Doce

LOGATO, P. V. R.

24 Apicultura: Novos Tempos

WIESE, H.

25 Gestão Agroindustrial

BATALHA, M.O.

26 Administração de marketing: análise, planejamento,

KOTLER, Philip.

27

implementação e controle.
Economia internacional e comércio exterior.

MAIA, Jayme de Mariz.

28 Administração de vendas: planejamento, estratégia, gestão

CASTRO, Luciano Thomé e.

29 Gestão Ambiental

BARSANO, P.R

30 Geomorfologia fluvial

STEVAUX, J.; LATRUBESSE, E.

31 Introdução à hidráulica, hidrologia e gestão de águas fluviais

GRIBBIN, J.

32 Gestão de Recursos Hídricos em Tempos de Crise

PINTO-COELHO, R. M.; HAVENS, K

33 Sementes – Ciência, Tecnologia e Produção 5ª Edição
34 Criação de Frango e Galinha Caipira

CARVALHO, N. M. de;
NAKAGAWA, J.
ALBINO, L. F. T. et al.

35 Avicultura

MURAD, J. C. B.; SILVA, B. C. da

36 Suinocultura

MURAD, J. C. B.

37 Frangos de Corte. Criação, Abate e Comercialização

COTTA, T

38 Suinocultura. Manual Prático de Criação

FERREIRA, R. A

39 Gestão Agroindustrial

BATALHA, M. O.

40 Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos

BARBIERI, J. C.

41 Gestão Ambiental

BARSANO, P. R.; BARBOSA, R. P.

42 Avaliação de Impacto Ambiental: Conceitos e Métodos

SANCHEZ, L. E.

43 Gestão Ambiental - Responsabilidade Social e

DIAS, R.

44

Sustentabilidade
Contabilidade Rural

45 Contabilidade Rural - Uma Abordagem do Agronegócio Dentro
46

da Porteira
Gestão de Projetos

47 Projetos: Planejamento, Elaboração E Análise

MARION, Jose Carlos.
OLIVEIRA, D. L.; OLIVEIRA, G. D;
PACHECO, J. E. C.
MENEZES, LUIS CÉSAR

48 Metodologia Participativa: Uma Introdução A 29 Instrumentos.

WOILER, SAMSÃO; MATHIAS,
WASHINGTON F.
BROSE, M.

49 Caprinocultura e Ovinocultura

CARRIJO JÚNIOR, O. A.
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50 Bovinocultura e Bubalinocultura
51 Bovinocultura de corte. Volume 1

CARRIJO JÚNIOR, O. A.;
MURAD, J. C. B.
PIREZ, V. P

52 Bovinocultura de corte. Volume 2

PIREZ, V. P

53 Criação de ovinos.

SOBRINHO, A. S. S.

54 Novo Manual de Olericultura

FILGUEIRA, F. A. R.

55 Tecnologia de alimentos

EVANGELISTA, J.

56 Gestão Agroindustrial - Volume 1

BATALHA, M. O.

57 Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento

GOLDEMBERG, J; LUCON, O.

58 Energia e Desenvolvimento Sustentável

GOLDEMBERG, J.

59 Energias Renováveis

GOLDEMBERG, J.

60 Manual de Biodiesel
61 Economia e Política Agrícola no Brasil

KNOTHE, G.; KRAHL, J.;
GERPEN, J.; RAMOS, L. P.
BACHA, C. J. C.

62 Curso de Direito Ambiental Brasileiro

FIORILLO, C. A. P.

63 Curso Completo de Direito Agrário

OPITZ, S. C.B; Oswaldo, O.

12. CERTIFICADOS E DIPLOMAS
Após a integralização dos componentes curriculares, que compõem o Curso Técnico em
Agronegócio Subsequente ao Ensino Médio, será conferido ao egresso o Diploma de Técnico
em Agronegócio, satisfeitas as exigências relativas ao que consta neste curso e as orientações
previstas na Resolução CONSUP/IFMA Nº14/2014 que rege:
Art.59. O IFMA conferirá diplomas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio
nas formas articulada (integrada e concomitante) e subsequente ao Ensino Médio,
observada a legislação em vigor.

Observar-se-á também a Resolução CNE/CEB 06/2012:
Art.38. Cabe às instituições educacionais expedir e registrar, sob sua
responsabilidade, os diplomas de técnico de nível médio, sempre que seus dados
estejam inseridos no SISTEC, a quem caberá atribuir um código autenticador do
referido registro, para fins de validade nacional dos diplomas emitido e registrado.
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