INSTITUTO FEDERAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
MARANHÃO

CAMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
MARANHÃO
CAMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO

PLANO DE CURSO

CURSO TÉCNICO
EM AGRONEGÓCIO NA FORMA
SUBSEQUENTE AO ENSINO MÉDIO

Porto Franco – MA
2018
1

PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Michel Miguel Elias Temer Lulia
MINISTRO DA EDUCAÇÃO
Rossieli Soares da Silva
SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Eline Neves Braga Nascimento
REITOR
Francisco Roberto Brandão Ferreira
PRÓ-REITORA DE ENSINO
Ximena Paula Nunes Bandeira Maia da Silva
DIRETOR GERAL DO CAMPUS AVANÇADO PORTO FRANCO
Júlio César Nascimento Souza
DIRETOR DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO DO CAMPUS AVANÇADO
PORTO FRANCO
Antônio Ferreira Soares Filho

2

LISTA DE FIGURAS
Figura 1: Mapa Geográfico.................................................................... 8
Figura 2: Mapa Geográfico.............................................................. 10

3

SUMÁRIO
1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................... 6
2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO ......................................................................... 6
3. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ............................................................ 7
4. MARANHÃO ....................................................................................................... 7
4.1 Porto Franco/Maranhão ....................................................................................... 8
4.2 Aspectos geográficos ........................................................................................... 9
4.3 Economia ............................................................................................................ 10
4.4 Justiça e Segurança ............................................................................................. 10
4.5 Meios de Comunicação ....................................................................................... 11
4.6 Educação ............................................................................................................. 11
5. HISTÓRICO DO IFMA ..................................................................................... 11
5.1 Visão ................................................................................................................... 12
5.2 Missão ................................................................................................................. 12
5.3 Valores ................................................................................................................ 12
5.4 IFMA/Campus Avançado Porto Franco ............................................................. 13
6. BASE LEGAL ..................................................................................................... 13
7. JUSTIFICATIVA ................................................................................................ 16
8. OBJETIVOS ........................................................................................................ 18
8.1 Objetivo Geral ..................................................................................................... 18
8.2 Objetivos Específicos .......................................................................................... 18
9. ESTRUTURAÇÃO DO CURSO ....................................................................... 18
9.1 Duração ............................................................................................................... 19
9.2 Organização Curricular do Curso ....................................................................... 19

4

9.3 Requisitos e Formas de Acesso ao Curso .......................................................... 20
9.4 Estágio Profissional Supervisionado ................................................................. 21
9.5 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC ........................................................... 21
9.6 Concepção Pedagógica ...................................................................................... 21
9.7 Critérios de Avaliação da Aprendizagem .......................................................... 22
9.8 Inclusão de Portadores de Necessidades Especiais ............................................ 25
9.9 Perfil profissional de conclusão do curso técnico em agronegócio ................... 26
9.10 Atuação Profissional ........................................................................................ 26
9.11 Aspectos Ético-Sociais ..................................................................................... 26
10. CARACTERIZAÇÃO DO CURSO DE TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO .. 27
10.1 Estrutura Modular e Semestral ......................................................................... 27
10.2 Itinerário Formativo .......................................................................................... 27
10.3 Estratégias Pedagógicas .................................................................................... 28
10.4 Componentes Curriculares e Carga Horária ..................................................... 29
11. MATRIZ CURRICULAR ................................................................................ 29
12. PROGRAMA DE DISCIPLINAS .................................................................... 31
13. CRITÉRIOS DE APROVEITAMENTO DE ESTUDOS E EXPERIÊNCIAS
ANTERIORES ......................................................................................................... 57
14. INSTALAÇÕES ................................................................................................. 59
14.1 Estrutura Física .................................................................................................. 59
14.2 Biblioteca ........................................................................................................... 60
15. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO ........................................ 60
16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS ............................ 62
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................ 62
18. REFERÊNCIAS ................................................................................................. 63

5

1. APRESENTAÇÃO
As transformações e dinâmicas recentes vivenciadas na porção sul do estado do
Maranhão, marcadas principalmente pela inserção desta região no cenário produtivo
nacional e internacional, apresentam fortes vinculações com a reestruturação produtiva
e com a modernização agrícola inseridas no contexto mundial globalizado, que
ocasionou inúmeras mudanças de ordem social, política e econômica na região,
acompanhada do avanço tecnológico e da rapidez no fluxo de informações.
Diante disso, o presente projeto aprovado pelo Consup conforme a resolução
nº60/2016, faz-se necessária uma reformulação de curso para adequação das disciplinas
às necessidades organizacionais da região de Porto Franco. E contribuir para
assimilação do aprendizado pelos discentes. Ressalta-se também que se buscou atender
toda legislação educacional vigente na elaboração dessa reformulação. Desta maneira, o
curso terá 1.200 horas de conteúdos científicos e técnicos desenvolvido em três
módulos/semestres. Implementado com ênfase numa Pedagogia Crítica, articulando,
através de estratégias e práticas pedagógicas, teoria e prática.
Com relação a essência do curso, verifica-se uma proposta inovadora a qual,
além da gestão da empresa agropecuária, proporciona também o conhecimento de
técnicas de manejo produtivo do setor possibilitando a inserção no mercado de trabalho
de um técnico mais completo profissionalmente e melhor preparado.
2. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO
O presente documento constitui o projeto pedagógico do Curso Técnico em
Agronegócio na forma Subsequente ao Médio, identificado no Quadro abaixo:
Eixo: Recursos Naturais
Título Conferido: Técnico em Agronegócio
Modalidade: Presencial
Forma de oferta: Subsequente
Número de vagas ofertadas: 40
Carga Horária Total: 1.200 horas
Turno: Noturno
Tempo mínimo para integralização: 01 ano e 6 meses/03 semestres
Tempo máximo para integralização: 03 anos/06 semestres
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Local de Realização: IFMA/Campus Avançado Porto Franco
3. IDENTIFICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE EXECUÇÃO DO CURSO
Razão Social: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
Nome de Fantasia: Instituto Federal do Maranhão – Campus Avançado Porto Franco
Endereço: Rua Custódio Barbosa, Centro, Nº 09, Porto Franco – MA.
CNPJ: 10.735.145/0027-23
Cidade/UF: Porto Franco/MA
Telefone: (99) 984020497
E-mail: gabinete.portofranco@ifma.edu.br
Diretor Geral: Júlio César Nascimento Souza
Diretor de Desenvolvimento de Ensino: Antônio Ferreira Soares Filho
Comissão Responsável pela Elaboração do Plano: Prof. Enildo Barbosa das Chagas
Silva; Prof. Felipe Muniz Gadelha Sales; Prof. Joao Fernando Pereira Lima; Prof.
José Arnaldo dos Santos Ribeiro Junior; Prof. Lindemberg Costa Júnior; Profa.
Luciania dos Santos Cardoso Sousa; Prof. Pedro Ramon Manhone; Profa. Regia
Simony Braz da Silva; Prof. Ronie Carlos Magalhães Chagas; Ped. Cleidson Pereira
Marinho, e TAE. Vanessa Serra da Silva.

4. MARANHÃO
O Estado do Maranhão está localizado no oeste da região Nordeste, possui
2

extensão territorial de 331.935,507 km , divididos em 217 municípios. No setor
econômico, o Maranhão tem passado, nos últimos anos, por um processo de expansão,
impulsionada principalmente pelos setores de serviços, agropecuária e indústria. É
mister destacar que o Estado compõe o denominado MATOPIBA. A expressão
MATOPIBA resulta de um acrônimo construído com as iniciais dos Estados do
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Sua delimitação e caraterização considerou o
quadro natural, agrário, agrícola, socioeconômico e de infraestrutura e se configura
como um programa nacional para o desenvolvimento da agropecuária nessa região. O
território do MATOPIBA apresenta uma expansão da fronteira agrícola baseada em
tecnologias de alta produtividade e o uso sustentável dos recursos naturais, sem o
desmatamento significativo.
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Figura 1 – Mapa da região do MATOPIBA.
O desenvolvimento econômico regional ocasiona o surgimento de novas vagas
no mercado maranhense. Nesse cenário, o Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão apresenta-se como uma instituição que dá suporte ao
crescimento social e econômico do Estado, possibilitando à população maranhense uma
formação de qualidade com vistas ao desenvolvimento do aluno e à preparação para o
mercado de trabalho.
O Curso Técnico em Agronegócio é uma iniciativa que visa a suprir a carência
de mão-de-obra qualificada da região nesse setor, impulsionar a geração de renda do
Estado, bem como favorecer uma melhor qualidade de vida à população.
4.1 Porto Franco/Maranhão
A história e constituição do município se relacionam com o processo de
povoamento e colonização da região dos Pastos Bons por meio da frente pecuarista que
adentrou o Estado do Maranhão através do rio Parnaíba vinda dos estados do Paiuí e
Bahia ainda em pleno Sec. XVIII e atingiu essa região em meados do Sec. XIX. Assim,
foram enfrentando e escorraçando povos indígenas, e constituindo fazendas de gados
por onde passavam. Aliado a isso, tem-se o então incipiente comércio e o processo de
catequização que se dá por meio do tráfego pelo rio Tocantins.
Admite-se que o povoamento de Porto Franco tenha se iniciado por volta de
1854, quando em suas terras se instalaram agricultores vindos de um lugar chamado de
Boa Vista, situado à margem esquerda do rio Tocantins, no então Estado do Goiás.
Poucos anos depois, o povoado fundado foi visitado pelo português José Joaquim
8

Severino que percorria o Tocantins vendendo às populações ribeirinhas o sal e outras
mercadorias que trazia de Belém do Pará passando de porto em porto ao longo do curso
do rio. Casando-se com uma senhora paraense que possuía parentes na região, Severino
decidiu fixar residência. Entre os anos de 1858 a 1878, o povoado experimentou grande
momento de desenvolvimento.
Nas primeiras décadas do século XX, Porto Franco ainda não passava de um
pequeno povoado nas margens do rio Tocantins, mas já uma nova era se iniciara, ao
estabelecer contato direto pelo rio com o comércio da capital paraense, graças à
presença de muitos fazendeiros como Valério Miranda, major Custódio Barbosa,
Antônio Benigno, Francisco de Assis Nóbrega e seu pai, João Nepomuceno Nóbrega
que detinham bom relacionamento com vários mercadores. Em 1915 é criada a primeira
escola primária, e outros benefícios no intuito de o povoado, já na categoria de vila se
tornar cidade e ganhar sua independência.
Ao dia 2 de abril de 1919, pela Lei n° 853, o povoado foi elevado à categoria de
Vila. E a 1º. de dezembro desse mesmo ano elegeu seu primeiro Prefeito, o Tenente
Valério Neves Miranda, cuja posse ocorreu no dia 1º. de janeiro de 1920, data em que
conquistou sua autonomia político-administrativa, sendo desmembrado de Imperatriz.
4.2 Aspectos geográficos
A cidade de Porto Franco localiza-se mesorregião Sul Maranhense, na porção
sudoeste do Estado do Maranhão e situa-se a 717 km da capital São Luís. Conta com
uma população de 23.243 habitantes, segundo dados do IBGE (2015), distribuídos
numa área total de 1.417,493 Km2 e IDHM 0,684 médio. Integra com os de Campestre
do Maranhão, São João do Paraíso, São Pedro dos Crentes, Estreito e Carolina a
microrregião de Porto Franco. A sede do município encontra-se a 164 metros de
altitude, tendo limite ao Norte com os municípios de Campestre do Maranhão e Lajeado
Novo; ao Sul com os municípios de Estreito e São João do Paraíso; a Oeste com
municípios do Estado do Tocantins e a Leste com o Município de São João do Paraíso.
O município é banhado pelo Rio Tocantins e cortado pelas rodovias federais
BR-010 (Belém-Brasília) e BR-226, pela rodovia estadual MA-336 e pela Ferrovia
Norte-Sul o que cria boas condições de escoamento da produção e relações econômicas
e sociais com outros municípios do estado e demais regiões do país.
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Figura 2 - Mapa de localização da Mesorregião Sul Maranhense.

4.3 Economia
A cidade de Porto Franco concentra arranjos produtivos focados nos setores de
Agropecuária, Extração Vegetal, Comércio, Serviços, Construção Civil, Administração
Pública e a Indústria de Transformação Agroindustrial.
Aliados principalmente ao poder público em suas diferentes esferas, os grandes
investimentos em toda região Sudoeste do Estado do Maranhão têm sido atraídos com
vistas a explorar a multifuncionalidade do agronegócio, na procura por integrar o
manejo técnico-produtivo da agricultura moderna à indústria de beneficiamento. Assim,
Porto Franco possui um Distrito Industrial, onde está o Pátio de Integração Multimodal
da Companhia Vale, situado no quilômetro 190 da Ferrovia Norte-Sul. O Pátio
Multimodal abriga ainda empresas ligadas ao ramo agroindustrial que o utilizam para
operações de carga, transbordo e armazenagem de grãos. No Distrito, um grupo
empresarial instalou uma unidade industrial produtora de óleo de soja, denominada
ALGAR AGRO, a primeira do Estado.
A avicultura, a produção de leite e a agricultura de base familiar constituem-se
também em importantes atividades econômicas na geração de ocupações e empregos no
município e região.
4.4 Justiça e Segurança
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Na área de justiça e segurança, o município conta com a 3ª Companhia
Independente de Polícia Militar, a Delegacia de Polícia Civil, com a Promotoria de
Justiça (Ministério Público Estadual), do Fórum de Justiça da Comarca de Porto Franco
– MA (TJ – MA) e do Fórum Eleitoral da 46a. Zona com sede Porto Franco – MA (TRE
– MA).
4.5 Meios de Comunicação
A cidade de Porto Franco possui uma Rádio Comunitária denominada Rádio São
Francisco FM. Possui também um Jornal impresso, intitulado “O popular” e os jornais
eletrônicos diários: “Porto em Foco” e “Porto Franco on line”.
4.6 Educação
Educação Básica
São cerca de 33 escolas de Ensino Fundamental e 02 escolas de Ensino Médio,
pertencentes às redes municipal, estadual e rede particular, distribuídas nas zonas
urbana e rural. Ao todo são aproximadamente 5.515 mil estudantes.
Ensino Profissionalizante
A cidade de Porto Franco foi contemplada no Plano de Expansão da Rede
Federal, Científica e Tecnológica do Governo Federal e conta recentemente com um
Campus Avançado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão-IFMA. Além do IFMA já presente, a cidade conta ainda com mais 03 (três)
escolas privadas de ensino profissionalizantes, que ofertam dentre outras qualificações
profissionais, os cursos técnicos em Enfermagem e Segurança do Trabalho.
Ensino Superior
O ensino superior público de Porto Franco está presente na Universidade
Estadual do Maranhão, que oferece, por meio do polo UEMANet, na modalidade EAD,
os cursos de: Licenciatura em Filosofia e Pedagogia e as Especializações em: Ensino da
Genética e Psicologia da Educação.
5. HISTÓRICO DO IFMA
A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão
– IFMA, criado pela Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, mediante a integração
do Centro Federal de Educação Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas
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Federais de Codó, São Luís e São Raimundo das Mangabeiras, começou a ser
construída no século passado. No dia 23 de setembro de 1909, por meio do Decreto nº
7.566, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha, foram criadas as Escolas de
Aprendizes e Artífices nas capitais dos Estados. As Escolas foram criadas com o intuito
de proporcionar às classes economicamente desfavorecidas uma educação voltada para
o trabalho, sendo a do Maranhão, instalada em São Luís, no dia 16 de janeiro de 1910.
A Educação Profissionalizante do Brasil, desde a sua origem, por atender à
hegemonia das classes dominantes, sempre esteve vinculada ao discurso da inclusão, no
sentido assistencialista. Segundo o MEC, nos Referenciais Curriculares Nacionais da
Educação Profissional de nível técnico: “Os primórdios da formação profissional no
Brasil registram apenas decisões circunstanciais, especialmente destinadas a amparar os
órfãos e demais desvalidos da sorte, assumindo um caráter assistencialista que tem
marcado toda a sua história” (MEC, 2000, p. 78). Na verdade, nesse discurso está
implícita a chamada “dualidade estrutural” que sempre permeou os caminhos da
educação técnica no país – uma escola propedêutica para a elite dirigente e uma escola
profissionalizante para os filhos dos trabalhadores.
No início como instrumento de política, voltada para as classes desprovidas, a
rede federal configura-se como importante estrutura para que todas as pessoas tenham
efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. Recuperar, mesmo que de forma
panorâmica, a história da rede federal de educação profissional e tecnológica é
fundamental quando se busca afinidade entre política de educação e política pública. E é
no enlace dessa trajetória centenária que os Institutos Federais assumem seu verdadeiro
papel, contribuindo para uma sociedade menos desigual, mais autônoma e solidária.
5.1 Visão
Ser reconhecida como uma instituição de excelência em educação, ciência e
tecnologia, formadora de cidadãos críticos, promotoras da transformação social.
5.2 Missão
Promover a educação profissional, científica e tecnológica, por meio da
integração do ensino, pesquisa e extensão, com foco na formação do cidadão e no
desenvolvimento socioeconômico sustentável.

5.3 Valores
Respeito à ética
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Formação para a cidadania
Postura investigativa, inovadora e empreendedora
Qualidade, excelência e efetividade
Responsabilidade Sócioambiental
5.4 IFMA/Campus Avançado Porto Franco
O Campus Avançado de Porto Franco do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão (IFMA) integra a Fase IV do Plano de Expansão da Rede
Federal de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação, tendo a sua
autorização de funcionamento emitida pela Portaria nº 505 de 10/06/2014.
O IFMA/Campus Porto Franco, situado na mesorregião Sul Maranhense tem
demanda assegurada por estudantes do próprio município de Porto Franco e das cidades
vizinhas: Campestre do Maranhão (14.028 habitantes), São João do Paraíso (10.949
habitantes), São Pedro dos Crentes (4.563 habitantes), Estreito (40.629 habitantes),
Ribamar Fiquene (7.609 habitantes), Lajeado Novo (7.359 habitantes) e de cidades
circunvizinhas do estado do Tocantins, como Tocantinópolis (23.141 habitantes).
6. BASE LEGAL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96) – é a lei
orgânica e geral da educação brasileira. Como o próprio nome diz, dita as diretrizes e as
bases da organização do sistema educacional. A primeira Lei de Diretrizes e Bases foi
criada em 1961. Uma nova versão foi aprovada em 1971 e a terceira, ainda vigente no
Brasil, foi sancionada em 1996. Sobre a Educação Profissional, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional diz o seguinte:
Art. 39. A educação profissional e tecnológica, no cumprimento
dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes
níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho,
da ciência e da tecnologia. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de
2008)
o

§ 1 Os cursos de educação profissional e tecnológica poderão
ser organizados por eixos tecnológicos, possibilitando a
construção de diferentes itinerários formativos, observadas as
normas do respectivo sistema e nível de ensino. (Incluído pela
Lei nº 11.741, de 2008).
13

o

§ 2

A educação profissional e tecnológica abrangerá os

seguintes cursos: (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
I – de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
II – de educação profissional técnica de nível médio; (Incluído
pela Lei nº 11.741, de 2008)
III – de educação profissional tecnológica de graduação e pósgraduação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
o

§ 3

Os cursos de educação profissional tecnológica de

graduação e pós-graduação organizar-se-ão, no que concerne a
objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes
curriculares nacionais estabelecidas pelo Conselho Nacional de
Educação. (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008)
Art. 40. A educação profissional será desenvolvida em
articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de
educação continuada, em instituições especializadas ou no
ambiente de trabalho. (Regulamento)
Art. 41. O conhecimento adquirido na educação profissional e
tecnológica, inclusive no trabalho, poderá ser objeto de
avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento
ou conclusão de estudos. (Redação dada pela Lei nº 11.741, de
2008)
Art. 42. As instituições de educação profissional e tecnológica,
além dos seus cursos regulares, oferecerão cursos especiais,
abertos à comunidade, condicionada à matrícula à capacidade de
aproveitamento e não necessariamente ao nível de escolaridade.
(Redação dada pela Lei nº 11.741, de 2008).
No que concerne aos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (Lei
nº 11.892/2008), não se deve perder de vista os objetivos que norteiam as ações, nas
diferentes modalidades de ensino, quais sejam:
Art. 7. Observadas as finalidades e características definidas no
o

art. 6 desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais:
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I- ministrar educação profissional técnica de nível médio,
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os
concluintes do ensino fundamental e para o público da educação
de jovens e adultos;
II- ministrar cursos de formação inicial e continuada de
trabalhadores, objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a
especialização e a atualização de profissionais, em todos os
níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e
tecnológica;
III- realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento
de soluções técnicas e tecnológicas, estendendo seus benefícios
à comunidade;
IV- desenvolver atividades de extensão de acordo com os
princípios e finalidades da educação profissional e tecnológica,
em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais,
e com ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de
conhecimentos científicos e tecnológicos;
V- estimular e apoiar processos educativos que levem à geração
de trabalho e renda e à emancipação do cidadão na perspectiva
do desenvolvimento socioeconômico local e regional;
VI- estimular e desenvolver atividades físicas com base na
cultura corporal, no equilíbrio da saúde e na melhoria da
qualidade de vida; e
VII - ministrar em nível de educação superior:
a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia;
b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de
formação pedagógica, com vistas na formação de professores
para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e
matemática, e para a educação profissional;
c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de
profissionais para os diferentes setores da economia e áreas do
conhecimento;
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d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e
especialização, visando à formação de especialistas nas
diferentes áreas do conhecimento; e
e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e
doutorado, que contribuam para promover o estabelecimento de
bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no
processo de geração e inovação tecnológica.
7. JUSTIFICATIVA
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. 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 e
extensão, objetivando o desenvolvimento da região na qual está inserido e
oportunizando à comunidade trabalhadora e escolar, inclusive alunos portadores de
necessidades especiais, uma verticalização do ensino a partir de cursos que estejam
intimamente agregados à realidade da produção regional, especialmente aos arranjos
sócio produtivos e culturais locais.
Nessa perspectiva, o Campus Avançado de Porto Franco, tem como objetivo
atender aos diversos níveis e modalidades da educação profissional, possibilitando o
desenvolvimento integral do discente, por difusão de conhecimentos científicos,
tecnológicos e de suporte aos arranjos sócio produtivos e culturais locais. Em consulta à
comunidade local e aos diversos segmentos que compõe o Município de Porto Franco,
através de uma audiência pública, contando com a participação de várias instituições e
profissionais liberais, foi definido dentre os eixos tecnológicos de formação
profissional, o de Recursos Naturais e, dentro dele o Curso Técnico em Agronegócio na
forma subsequente ao ensino médio, firmando-se a correlação entre os vetores regionais
de desenvolvimento e os cursos a serem ofertados.
Ressalta-se que o agronegócio brasileiro é responsável por cerca de um terço de
tudo que é produzido no Brasil, sendo, portanto, um importante setor da economia
brasileira. O Estado do Maranhão, principalmente devido a suas condições naturais,
apresenta uma economia baseada na produção agropecuária. Em todas as regiões do seu
território observam-se empreendimentos agrícolas ou de pecuária que, em alguns
municípios, são base da economia local. Desta forma fica evidente a importância do
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Agronegócio no desenvolvimento deste Estado por meio da reestruturação produtiva da
agricultura moderna.
Ainda, destacando a importância da oferta do referido curso, o DECRETO No 8.447, DE 6 DE MAIO DE 2015 da Presidência da República dispõe sobre o Plano de
Desenvolvimento Agropecuário do Matopiba e a criação de seu Comitê Gestor, tendo
por finalidade promover e coordenar políticas públicas voltadas ao desenvolvimento
econômico sustentável fundado nas atividades agrícolas e pecuárias que resultem na
melhoria da qualidade de vida da população. Como citado:
§ 2º O PDA-Matopiba orientará programas, projetos e ações
federais relativos a atividades agrícolas e pecuárias a serem
implementados na sua área de abrangência e promoverá a
harmonização daqueles já existentes, observadas as seguintes
diretrizes: I - desenvolvimento e aumento da eficiência da
infraestrutura logística relativa às atividades agrícolas e
pecuárias; II - apoio à inovação e ao desenvolvimento
tecnológico voltados às atividades agrícolas e pecuárias; e III
- ampliação e fortalecimento da classe média no setor rural,
por meio da implementação de instrumentos de mobilidade
social que promovam a melhoria da renda, do emprego e da
qualificação profissional de produtores rurais. § 3º A
implementação do PDA-Matopiba

deverá

observar

a

cooperação entre órgãos e entidades federais e entre estes e
os órgãos e entidades dos demais entes federativos e a
participação dos setores organizados da sociedade local.
Dessa forma, a microrregião de Porto Franco que por sua vez está inserida no
MATOPIBA é estratégica para alavancar a mobilidade social com base na agropecuária,
o desenvolvimento econômico através de investimentos públicos e privados
coordenados e articulados para ampliar a competitividade regional. Nesse sentido, no
âmbito da Microrregião de Porto Franco, a oferta do referido Curso, na modalidade
presencial, aparece como uma opção para a formação e profissionalização das pessoas
para atuação na comunidade local, através de sua inserção socioeconômica no
denominado agronegócio, atividade de enorme destaque na região. A escassez de mão
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de obra qualificada e a crescente demanda regional por qualificação e profissionalização
justificam a oferta do curso.
Nessa perspectiva e em atendimento às prerrogativas da legislação profissional
vigente, os projetos educacionais de implantação do Campus Avançado de Porto Franco
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA propõe-se
a oferecer o curso Técnico em Agronegócio na forma Subsequente ao Médio, por
entender que estará contribuindo para a elevação da qualidade dos serviços prestados à
sociedade, qualificando-a, através de um processo de apropriação e de produção de
conhecimentos científicos e tecnológicos, capaz de contribuir com a formação humana
integral e com o desenvolvimento socioeconômico da comunidade articulado aos
processos de democratização e justiça social.
8. OBJETIVOS
8.1 Objetivo Geral
O Curso Técnico em Agronegócio tem como principal objetivo, contribuir no
desenvolvimento socioeconômico regional através da formação profissional de técnicos
de nível médio na área do agronegócio, atendendo aos egressos que anseiam por esta
habilitação para ingresso no mercado de trabalho, proporcionando formação geral com
visão crítica e globalizada para compreender, organizar, executar e gerenciar atividades
relativas ao agronegócio, com ética, responsabilidade social e ambiental, conciliando
fundamentos científicos e tecnológicos que relacionem a prática e a teoria.
8.2 Objetivos Específicos
 preparar profissionais para atender as demandas dos arranjos produtivos locais;
 propiciar ao estudante os conhecimentos técnicos necessários para implantação
e gerenciamento de empresas rurais;
 ensinar aos estudantes as técnicas de produção aplicadas na condução de
empreendimentos agropecuários;
 preparar os estudantes para atuar no mercado de comercialização de produtos
agropecuários;
 propiciar uma formação técnica pautada na ética
desenvolvimento socioeconômico com respeito a natureza.

profissional

e

9. ESTRUTURAÇÃO DO CURSO
O Curso Técnico em Agronegócio, pertencente ao eixo Tecnológico de Recursos
Naturais, onde objetiva formar profissionais de nível médio apto a aplicar técnicas de
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planejamento, gestão e de comercialização que visam ao aumento da eficiência do
mercado agrícola e agroindustrial, identificando os segmentos das cadeias produtivas do
setor agropecuário, bem como avaliando custos de produção e aspectos econômicos
para a comercialização de novos produtos e serviços, idealizando ações de marketing
aplicadas ao agronegócio e auxiliando na organização e execução de atividades de
gestão do negócio rural e agroindustrial.
9.1 Duração
O curso Técnico em Agronegócio terá duração de 1 (ano) ano e 6 (seis) meses
ou 3 (três) semestres, sendo quatro horas-aula diárias presenciais, 5 dias semanais. Para
efeitos de cumprimento da carga horária semestral, os sábados poderão ser usados para
completar a carga horária das disciplinas. 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.
9.2 Organização Curricular do Curso
A organização curricular privilegia o estudo contextualizado nas situações
concretas de exercício do profissional que se pretende formar. Assim, as estratégias de
aprendizagem deverão abranger a resolução de problemas e desenvolvimento de
projetos significativos para a habilitação pretendida. O currículo está centrado no
desenvolvimento de um cidadão pleno, capaz de articular, mobilizar e colocar em ações
e valores, conhecimentos e habilidades necessárias para o desempenho eficiente e eficaz
na realização de atividades.
Para o desenvolvimento desse processo, diferentes metodologias devem ser
utilizadas pelos professores sempre partindo do conhecimento prévio dos alunos,
especialmente o desenvolvimento de projetos interdisciplinares coerentemente
planejados na perspectiva à integração do currículo. E ainda, soluções de problemas,
pesquisas em variadas fontes (livros, revistas, filmes, internet), visitas técnicas em
empresas locais regionais e participação em eventos científicos ligados ao curso. Além
dessas, outras metodologias, podem também ser adotadas, especialmente as que
incentivem a reflexão e busca de conhecimento pelo aluno em um exercício permanente
e sistemático da relação teoria e prática.
Necessário se faz o intercâmbio e a comunicação através do planejamento
permanente entre os professores, na adoção de uma prática interdisciplinar de
abordagem de metodologias e conteúdos entres os diversos componentes curriculares do
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curso. Promover-se-á ações integradoras e sistematizadoras das atividades de
investigação e produção de novos conhecimentos desenvolvidos pelas disciplinas,
buscando a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e buscando ainda a
interdisciplinaridade constante, a fim de promover o ensino de qualidade, preparando
um cidadão pleno tanto para o mercado de trabalho quanto para ingressar no ensino
superior.
A base de conhecimentos científicos e tecnológicos do curso totaliza uma carga
horária de 1.200 horas e 1.440 horas aula, considerando uma aula com duração de 50
minutos, e 03 semestres como prazo mínimo para a conclusão, no período noturno,
conforme edital do processo seletivo. O prazo máximo para integralização do curso, em
conformidade com os Arts. 10 e 18, da Resolução nº 14/2014, CONSUP, será de 06
semestres. O estágio não faz parte da matriz curricular, sendo opcional.
A organização curricular deste curso considera ainda a necessidade de
proporcionar a profissionalização comprometida com a formação humana integral, uma
vez que propicia ao educando uma qualificação laboral, relacionando currículo, trabalho
e sociedade.
9.3 Requisitos e Formas de Acesso ao Curso
O Curso Técnico em Agronegócio será oferecido aos estudantes que possuem
certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente, de acordo com a lei vigente. O
estudante somente poderá ingressar no curso se apresentar o certificado ou documento
equivalente de conclusão do ensino médio, no ato da matrícula.
O ingresso do estudante dar-se-á por meio de processo seletivo a ser divulgado
por edital publicado na imprensa oficial e no sítio da instituição, com indicação dos
requisitos, condições e sistemática do processo, além do número de vagas oferecidas.
Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (Lei n° 9.394/1996) orientam que o ensino será ministrado com base na
"igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola" (LDB, Art. 3º, Inciso
I). 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.
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9.4 Estágio Profissional Supervisionado
O Estágio poderá ser desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga
horária regular e obrigatória, como especificado na Lei Federal nº 11.788, artigo 2º e
parágrafo 2º, e em acordo com a resolução institucional do Consup nº 122/2016.
Portanto, o estágio não é obrigatório para a conclusão do curso Técnico em
Agronegócio do IFMA/Campus Avançado Porto Franco, sendo da competência do
discente, caso tenha interesse, buscar meios de realizar seu estágio. O IFMA/Campus
Avançado Porto Franco, apenas atuará como agente facilitador, sugerindo empresas ou
informando possíveis solicitações de empresas aos alunos.
9.5 Trabalho de Conclusão de Curso – TCC
A confecção e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) não é
obrigatória, ficando a interesse do discente. Dessa forma, o TCC consistirá de trabalho
escrito e apresentação para banca formada pelo professor orientador, um pedagogo e um
professor de área afim.
9.6 Concepção Pedagógica
O Curso Técnico em Agronegócio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhão/Campus Avançado de Porto Franco terá ênfase em uma
Pedagogia Crítica mediada pela pesquisa como princípio educativo, facilitando a
vivência educativa no processo de ensino e aprendizagem tanto para os docentes do
IFMA como para os estudantes/envolvidos. Para isso, pretende-se realizar visitas
técnicas de estudos e pesquisa em unidades produtivas situadas na região, com o
objetivo de aperfeiçoar/incrementar tecnologias de referência para os conhecimentos
relacionados ao manejo dos sistemas produtivos, o gerenciamento e a comercialização
da produção.
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
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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.
9.7 Critérios de Avaliação da Aprendizagem
Conforme Resolução do IFMA n° 86/2011, de 05 de outubro de 2011, Capítulo
I, em seus artigos 1° a 11°, que trata acerca do sistema de avaliação no IFMA:
Art. 1° A avaliação, parte integrante do ato educativo, é entendida como um
processo contínuo, cumulativo, abrangente, sistemático e flexível sendo um constante
diagnóstico participativo na busca de um ensino de qualidade, resgatando-se seu sentido
formativo e afirmando-se que ela não se constitui um momento isolado, mas onde se
avalia toda a prática pedagógica.
Art. 2° O processo de avaliação será desenvolvido ao longo de cada etapa,
conforme a estrutura dos cursos e determinadas pelo calendário escolar.
§1° Para os cursos anuais ou seriados, em quatro etapas, onde cada uma
delas corresponderá a um bimestre do ano letivo; e
§ 2° Para os cursos semestrais ou modulados, em duas etapas, onde cada
uma delas corresponderá a um bimestre do semestre letivo.
Art. 3° O resultado da avaliação da aprendizagem será registrado, ao final
de cada etapa, obedecendo à escala de 0,0 (zero) a 10,0 (dez) pontos, com apenas uma
casa decimal.
Parágrafo único: Os alunos serão avaliados nos aspectos qualitativos e
quantitativos com prevalência dos primeiros, onde as dimensões conceituais,
procedimentais e atitudinais devem perpassar todo o processo.
I – Considera-se como dimensão conceitual a aquisição das bases científicas
e tecnológicas de cada componente curricular;
II – Considera-se como dimensão procedimental a capacidade de
contextualização e/ou operacionalização dos conhecimentos adquiridos de acordo com o
inciso I;
III – Considera-se como dimensão atitudinal a incorporação de valores
obtidos com aquisição das dimensões dos incisos I e II que implique uma
ressignificação das práticas vivenciadas em sociedade.
Art. 4° São instrumentos de avaliação da aprendizagem, dentre outros:
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I – Atividades práticas;
II – Trabalhos de pesquisa;
III – Estudo de caso;
IV – Simulações;
V – Projetos;
VI – Situações – Problema;
VII – Elaboração de portfólios e relatórios de atividades;
VIII – Provas escritas;
IX – Seminários; e
X – Resenhas e artigos.
Art. 5° A aplicação de qualquer instrumento avaliativo a ser realizada pelo
professor deverá ser comunicada aos alunos com antecedência, esclarecendo os critérios
e requisitos necessários.
Parágrafo único: O caráter processual da avaliação permite também ao
professor valer-se da observação e da autoavaliação como instrumentos avaliativos do
aluno.
Art. 6º Após as devidas análises e correções dos instrumentos avaliativos, o
professor deverá entregá-los aos alunos no prazo de até dez dias úteis após sua
realização.
Parágrafo único: O aluno poderá, no momento da entrega das referidas
avaliações, apresentar alegações e reclamações ao professor o qual deverá proceder às
devidas orientações e encaminhamentos.
Art. 7° O período das avaliações ficará a critério do professor, porém os
resultados das atividades avaliativas deverão ser registrados no período destinado a cada
etapa.
Art. 8° Constituir-se-á dever do professor:
I – Atualizar o diário no sistema acadêmico com registro dos conteúdos
ministrados, frequências e atividades realizadas; e
II – Efetivar o lançamento da nota de seu componente curricular (disciplina)
no sistema acadêmico e entregar cópia impressa à respectiva coordenação de curso, ou
setor equivalente, ao final de cada etapa, de acordo com o prazo estabelecido no
calendário escolar.
Parágrafo único: As alterações necessárias de notas, frequências e/ou
conteúdos somente poderão ser efetuadas pelo professor responsável diretamente no
sistema acadêmico e/ou no diário impresso.
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Art. 9° O aluno que não comparecer nas datas previstas para realização de
um ou mais instrumentos avaliativos adotados pelo professor, terá direito de ser
avaliado em nova data, a ser negociada e acordada com o professor da correspondente
unidade curricular.
Parágrafo único: A nova data a que se refere o caput deste artigo não
poderá ultrapassar o prazo de entrega do diário conforme inciso II do Art. 8° desta
resolução.
Art. 10 Na verificação da aprendizagem, a média do módulo/semestre ou a
média da série/ano de cada disciplina será a média aritmética simples das notas
registradas em cada etapa.
Art. 11° Considerar-se-á aprovado o aluno que tiver frequência igual ou
superior a 75% (setenta e cinco por cento) do total de horas letivas, conforme Parecer
CEB-CNE n° 12/1997, e alcançar média semestral ou anual, em cada disciplina, igual
ou superior a 7,0 (sete)
No que se refere ao sistema de recuperação, a Resolução n° 86/2011. De 05
de Outubro de 2011 no capítulo II em seus artigos de 12 a 14 trata que:
Art. 12 O aluno que obtiver nota inferior a 7,0 (sete) em uma das etapas,
exceto a última, terá suas dificuldades de aprendizagem trabalhadas através de
atividades de reforço ao longo do processo, dentro do semestre ou ano letivo, de modo
que ao final desse período, o professor já disponha de uma nova nota que substituirá a
nota da primeira etapa do semestre ou a menor nota das três primeiras etapas do ano
letivo.
§ 1° Após o lançamento da nota a que se refere o caput deste artigo far-se-á
nova média aritmética simples do semestre (cursos modulados/semestrais), ou do ano
(cursos seriados/anuais).
§ 2° Considerar-se-á aprovado o aluno que alcançar nesta nova média
semestral (cursos modulados/semestrais), ou anual (cursos seriados/anuais), valor igual
ou superior a 7,0 (sete).
Art.13° Terá direito a submeter-se a recuperação final, o aluno que, após o
registro da média prevista no artigo anterior, obtiver média igual ou superior a 2,0 (dois)
e inferior a 7,0 (sete) em uma ou mais disciplinas e frequência igual ou superior a 75%
(setenta e cinco por cento) no total de horas letivas.
§ 1° Na recuperação final, o professor deverá utilizar um ou mais
instrumentos avaliativos em conformidade com o que determina o Art 4° desta
resolução, em período a ser definido pelo calendário escolar.
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§ 2° As atividades da recuperação final deverão compreender um período
não inferior a 5% (cinco por cento) da carga horária, prevista para a respectiva
disciplina.
§ 3° Após a recuperação final far-se-á média final que será calculada a partir
da nota da recuperação final e da média semestral ou anual, obtida após o reforço, como
determina o § 1° do Art. 12 desta resolução.
§ 4° Será considerado aprovado após a recuperação final, o aluno que
obtiver média final igual ou maior que 6,0 (seis), em cada uma das disciplinas objeto de
recuperação final.
Art. 14° O aluno que não obtiver aprovação em no máximo três
componentes curriculares (disciplinas) será promovido para o módulo ou série seguinte,
devendo cursar os componentes curriculares em dependência em turmas diferentes ou
através programação especial de estudos, no prazo máximo de um ano.
Ainda no que se refere, a Resolução n° 86/2011. De 05 de Outubro de 2011
no capítulo IV em seu artigo 15 sobre a retenção no módulo ou série diz que:
Art. 15° Considerar-se-á retido no módulo ou série o aluno que:
I - Obtiver frequência inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do tal de
horas letivas;
II – Não obtiver aprovação em mais de 3 (três) Componentes Curriculares
(disciplinas);
III – Acumular reprovação no mesmo componente curricular em dois
semestres consecutivos;
IV – Acumular disciplinas com aproveitamento inferior ao necessário para
aprovação em dois semestres consecutivos.
§ 1° O tempo máximo para cumprir a(s) dependência(s) em cada disciplina
será de um ano, após a retenção.
§ 2° O aluno que ficar retido no módulo cursará apenas a disciplina objeto
de retenção, beneficiando-se do aproveitamento das disciplinas em que foi
aprovado.
9.8 Inclusão de Portadores de Necessidades Especiais
O IFMA/ Campus Avançado Porto Franco preocupa-se com a necessidade de
constituir uma escola em que a prática pedagógica seja estruturada de modo a
contemplar as necessidades de todos, de forma igualitária, incluindo aqueles
possivelmente excluídos socialmente e do mercado de trabalho, portanto preza pelo
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cumprimento do que garante a Constituição Federal de 1988 e a Lei 9.394/1996 (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional) artigo 58, que contempla a educação especial.
9.9 Perfil Profissional de Conclusão do Curso Técnico em Agronegócio
Ao final do Curso Técnico em Agronegócio, o aluno deverá ser capaz de:
Promover a gestão do negócio agrícola;
Coordenar operações de produção, armazenamento, processamento e
distribuição dos produtos agrícolas e derivados;
Coordenar as inter-relações das atividades nos segmentos do agronegócio, em
todas suas etapas;
Planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de gestão do negócio rural.
Promover ações integradas de gestão agrícola e de comercialização;
Idealizar ações de marketing aplicadas ao agronegócio;
Executar ações para a promoção e gerenciamento de organizações associativas
e cooperativistas;
Programar ações de gestão social e ambiental para a promoção da
sustentabilidade da propriedade;
Avaliar custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de
novos produtos e serviços;
Captar e aplicar linhas de crédito compatíveis com a produção;
Implantar e gerenciar o turismo rural.
9.10 Atuação Profissional
O Técnico em Agronegócio formado pelo IFMA/Campus Avançado Porto
Franco poderá atuar propriedades rurais, estabelecimentos agroindustriais, empresas de
assistência técnica, extensão rural e pesquisa.
9.11 Aspectos Ético-Sociais
Os técnicos de um curso de agronegócio devem ainda conhecer e respeitar os
princípios éticos que regem a sociedade, em particular os da área de agronegócio. Para
isso devem:
 Respeitar os princípios éticos da área de agronegócio;
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 Organizar, planejar, gerir, comercializar e executar estratégias que visem
melhorar as condições de trabalho do ser humano, sem causar danos ao meio
ambiente;
 Facilitar o acesso e a disseminação do conhecimento na área de agronegócio;
 Ter uma visão humanística crítica e consistente sobre o impacto de sua
atuação profissional na sociedade.
10.

CARACTERIZAÇÃO

DO

CURSO

DE

TÉCNICO

EM

AGRONEGÓCIO
10.1 Estrutura Modular e Semestral
A estrutura modular/semestral do Curso Técnico em Agronegócio contempla:
 Atendimento às demandas dos cidadãos, do mercado e da sociedade;
 Conciliação das demandas identificadas com a vocação, a capacidade
institucional e os objetivos do Instituto Federal do Maranhão/Campus Avançado
Porto Franco;
 Estrutura curricular que evidencia as competências gerais da área profissional
e específicas de cada habilitação;
 Carga horária semestral de 400h, programada de forma a otimizar o período
total para a execução do curso, respeitando a carga horária mínima de cada área,
de acordo com a legislação vigente;
 As aulas poderão ser divididas, de acordo com a necessidade de cada
disciplina, entre teóricas e práticas, sendo esta ultima com limite de até 30% da
CH total da disciplina.
10.2 Itinerário Formativo
O

Curso

Técnico

em

Agronegócio

será

desenvolvido

em

três

módulos/semestres, onde o trabalho de ensino-aprendizagem é desenvolvido sob a
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, indústrias, empresas comerciais ou em outros locais, de forma a
levar o aluno a vivenciar a teoria na prática.
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O curso também deverá estimular a participação do aluno em projetos de
pesquisa e/ou extensão, bem como em congressos, seminários e workshops, visitas
técnicas, atividades em equipe, defesa e apresentação de seminários. As aulas práticas
serão desenvolvidas no próprio Campus Avançado 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.
Os métodos e práticas de ensino, utilizados no Curso Técnico em Agronegócio,
estarão orientados para a formação de um profissional comprometido com a
transformação da sociedade, com o respeito à cidadania, aos padrões éticos e ao meio
ambiente, para, assim, desenvolver um protagonismo social e crítico, que o desafie a
intervir no processo de produção de cultura e de conhecimento.
10.3 Estratégias Pedagógicas
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 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;
 Execução e apresentação de planos;
 Elaboração de projetos de produção de simulações, usando as tecnologias da
informação;
 Realização de projeto integrador que desenvolva e articule as competências e
habilidades trabalhadas durante o módulo;
 Outras estratégias pertinentes ao curso e a critério do professor.
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10.4 Componentes Curriculares
O curso Técnico em Agronegócio está organizado sob a forma de módulos,
atendendo competências requeridas pela área de Agronegócio. Apresenta uma
organização curricular flexível, possibilitando a educação continuada e permitindo ao
estudante acompanhar as mudanças de forma autônoma e crítica.
A combinação entre teoria e prática leva em conta o desenvolvimento das
competências necessárias à formação técnica. A consolidação de conhecimentos se dá,
também, por meio de visitas técnicas a empresas, eventos científicos e outros ambientes,
presença em congressos, palestras e seminários, monitorias e estágio supervisionado.
Os componentes que compõem a matriz curricular estão articulados,
fundamentadas na integração curricular numa perspectiva interdisciplinar e orientadas
pelos perfis profissionais de conclusão, ensejando ao educando a formação de uma base
de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como a aplicação de conhecimentos
teórico-práticos específicos da área profissional, contribuindo para uma formação
técnico-humanística.
A forma de organização do currículo do curso Técnico em Agronegócio
considera as necessidades apresentadas pelo mercado de trabalho, mas também a
empregabilidade dos estudantes e a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos no
setor do comércio em nível local e regional.
Este projeto pedagógico de curso deve ser o norteador do currículo, na
modalidade presencial. Caracteriza-se, portanto, como expressão coletiva, devendo ser
avaliado periódica e sistematicamente pela comunidade escolar, apoiado por uma
comissão avaliadora com competência para a referida prática pedagógica. Qualquer
alteração deve ser vista sempre que se verificar, mediante avaliações sistemáticas
anuais, defasagem entre perfil de conclusão do curso, objetivos e organização curricular
frente às exigências decorrentes das transformações científicas, tecnológicas, sociais e
culturais. Entretanto, as possíveis alterações poderão ser efetivadas mediante solicitação
aos conselhos competentes.
11. MATRIZ CURRICULAR
Tabela - Matriz Curricular do Curso Técnico em Agronegócio
Módulo I
Componentes Curriculares
Introdução a Economia do Agronegócio

CH (horas)

CH (Aulas)

CH semanal

40

48

2
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Ecologia Agrária

40

48

2

Matemática Instrumental

40

48

2

Informática Básica

40

48

2

Administração Rural

60

72

3

Comunicação Empresarial

40

48

2

Geografia Agrária

40

48

2

Agricultura

60

72

3

Fundamentos de Metodologia

40

48

2

400horas

480horas

20 horas

relógio

aula

semanais

CH (horas)

CH (Aulas)

CH semanal

Zootecnia I

60

72

3

Gestão da Qualidade no Agronegócio

40

48

2

Matemática Financeira

40

48

2

Gestão Ambiental

60

72

3

Marketing no Agronegócio

40

48

2

Comercialização no Agronegócio

40

48

2

Grandes Culturas

60

72

3

Associativismo e Cooperativismo

60

72

3

400horas

480horas

20 horas

relógio

aula

semanais

CH (horas)

CH (Aulas)

CH semanal

Gestão de Pessoas

40

48

2

Planejamento e Gestão de Projetos Agropecuários

40

48

2

Ética Profissional e Sociedade

40

48

2

Introdução à Sociologia Rural

40

48

2

Tecnologia de Produtos Agropecuários

40

48

2

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO

Módulo II
Componentes Curriculares

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO

MÓDULO III
Componentes Curriculares
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Comércio Exterior do Agronegócio

40

48

2

Logística Aplicada ao Agronegócio

40

48

2

Metodologia da Pesquisa

60

72

3

Zootecnia II

60

72

3

400horas

480horas

20 horas

relógio

aula

semanais

1.200

1.440

horas/relógio

horas/aulas

CARGA HORÁRIA DO MÓDULO
CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO

-

12. PROGRAMA DE DISCIPLINAS
Apresenta-se a seguir a estrutura do Curso Técnico em Agronegócio, dividida
em módulos com suas respectivas disciplinas, carga horária total, carga horária semanal,
bases tecnológicas e bibliografia.
EMENTÁRIO
COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A ECONOMIA DO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Relatar as

principais teorias econômicas.

Entender as

questões microeconômicas em agronegócio

EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos

da Economia

Problemas econômicos (conceito de economia; problemas econômicos); Fatores de produção;
sistema econômico e fluxos numa economia de mercado; Teorias econômicas: Adam Smith e o
princípio da mão invisível; combate às falhas de mercado e o bem-estar da sociedade.
Teoria

do Consumidor

Pressupostos e básicos e aplicações; Curvas de demanda e oferta; Excesso e escassez;
Equilíbrio de mercado
Mercados

Tipos, Características, Classificação e Estruturas; Análise de mercados agrícolas; A
competitividade na agroindústria; Estratégias de concorrências
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
VASCONCELOS, M. A. S. Fundamentos de Economia, São Paulo, Ed. Saraiva, 2008.
LOOTTY, M. SZAPIRO, M. Economias de escala e Escopo in: KUPFER, D. e HASENCLEVER,
L.,
Economia Industrial, Rio de Janeiro, Ed. Campus,2002.
BATALHA, M. O. SILVA, A. L. Gestão Agroindustrial, São Paulo, Ed. Atlas, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZYLBERSZTAJN, D. FAVA NEVES, M. Economia e Gestão dos Negócios Agroalimentares. São
Paulo, Pioneira, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: ECOLOGIA AGRÁRIA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Caracterizar

os princípios ecológicos, os elementos que os compõem e suas respectivas funções,

correlacionando com as atividades do agronegócio no cerrado brasileiro.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Princípios

de Ecologia: Conceitos, características populacionais e dinâmica de populações,

ciclos biogeoquímicos. Componentes dos ecossistemas, Tipos de ecossistema, Produtividade em
ecossistemas, fatores limitantes. Sucessão ecológica. Ecossistema Cerrado.
Agroecologia:

Histórico, características e tipos de agroecossistemas, noções de produtividade

em agroecossistemas, práticas agroecológicas.
Recuperação

e conservação de áreas Degradadas: Degradação ambiental, Erosão e

compactação em solos agrícolas, práticas para conservação de áreas agrícolas, técnicas de
recuperação de áreas degradadas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
ODUM, E.P. Ecologia. 2ed. São Paulo, Pioneira, 1986. 434p.
RICKLEFS, R.E. A economia da natureza. 3 ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan. 1993.
470p.
AGUIAR, L.S.; CAMARGOS, A.J.A. (eds.) Cerrado ecologia e caracterização. Planaltina:
Embrapa Cerrados, 2004. 249p
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CORREA, R. S. & MELO FILHO, B. Ecologia e recuperação de áreas degradadas no cerrado. Ed.
Paralelo 15. 1998, 178p.
GLIESSMAN, S.R. Agroecologia: processos ecológicos em agricultura sustentável. Porto Alegre:
Editora da UFRGS, 2005. 653p.
McNAUGHTON, S.J.; WOLF, L. Ecologia geral. Barcelona: Editora Omega. 1984.
STILING, P. Ecology: theories and applications. New Jersey: Prentice Hall, 1999. 638p.
ALTIERI, M. A. Agroecologia: bases científicas da agricultura alternativa. São Paulo, PTA-FASE,
1989. 240p.

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA INSTRUMENTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Realizar as
Aplicar

quatro operações básicas da matemática

as operações básicas da matemática no estudo das frações, potências e números

decimais.
Compreender

as unidades de medidas de massa, bem como suas transformações utilizando

operações matemáticas.
Reconhecer

e resolver equações de primeiro grau determinando o valor numérico do termo

desconhecido e aplicando-as em situações cotidianas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Expressões

numéricas envolvendo a adição, subtração, multiplicação e divisão

Potenciação
Números

decimais

Números

fracionários

Cálculo

do termo desconhecido

Unidades de

Medida de Massa
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

EZZI, Gelson. Fundamentos de Matemática Elementar: Conjuntos, funções. Volume 1. 8ª. ed. São
Paulo: Atual, 2008.
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ANTON, Howard. Cálculo. Volume 1. 8ª. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: INFORMÁTICA BÁSICA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Reconhecer os

componentes de um computador e saber operar o mesmo.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Ética

e moral.

Ética

e responsabilidade no trabalho.

Hardware, Software
Sistema

e seu histórico.

Operacional.

Editor

de Texto.

Editor

de Planilha.

Editor

de Apresentações.

Comportamento

organizacional.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ASCARI, Soelaine Rodrigues e SILVA, Edinilson José da; Informática Básica. Cuiabá: Cuiabá:
EduUFMT, 2010.
MOLEIRO, Marcos Antunes, Apostila do BrOffice 2.0.1 – Writer e Calc, 2 Edição, Universidade
Federal de Maringá, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MARTINS, Rodrigo Jereissati; Manual do BrOffice Calc Versão 2.3 -Curso Básico, Assembleia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, Gerência Geral de Sistemas de Informações, 2008.
Apostilas e pesquisa na Internet.

COMPONENTE CURRICULAR: ADMINISTRAÇÃO RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h
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OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer

o processo de administração de uma organização rural e de tomar decisões com base

em informações relevantes.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Noções

Gerais de Administração

A ação administrativa: conceitos e funções; Organizações; Funções organizacionais; A eficiência e
a eficácia no processo administrativo; Processo de organização; Divisão do trabalho; Definição de
responsabilidades; Autoridade; Centralização e descentralização de autoridade; Estrutura
organizacional e organograma.
Organizações no

Agronegócio

Empresa rural; Ambiente da empresa rural; Processo administrativo na perspectiva de gestão
do agronegócio; Funções administrativas na perspectiva de gestão do agronegócio.
Planejamento

estratégico nas organizações rurais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Fundamentos da Administração: conceitos e práticas
essenciais. São Paulo, Atlas, 2009.
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria Geral da Administração. São Paulo, Atlas, 2009.
BATALHA, M. O. (Coord.) Gestão do Agronegócio. Ed. EdUFSCar. São Carlos, 2005.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Introdução Administração. São Paulo, Atlas, 2009.
CHIAVENATO, Idalberto. Administraçao Geral e Pública. Campus/ Elsevier, 2006.
POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma abordagem logística.
5 ed., São Paulo, Atlas, 2008.

COMPONENTE CURRICULAR: COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Ler

e escrever bem para comunicar-se em ambientes diversos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Leitura:

processo, níveis, estratégias, propósitos, tipos e vícios.

Gênero

textual: linguagem, estrutura, função, princípios, sentidos e tipos.

Gramática
Língua

aplicada aos textos.

e Linguagem: registros, níveis, variações, funções, vícios e clichês.

Comunicação:
Processo

elementos, processo, técnicas, competências e obstáculos.

da escrita: princípios, qualidades e defeitos do texto, modalidades e documentos

específicos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 1987.
MENDES, Josué. Gramática ao alcance de todos. Brasília: Eme Editora, 2010.
PLATÃO & FIORIN. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARBOSA, Severino M. Redação: escrever é desvendar o mundo. São Paulo: Papirus, 2002.
BUENO, S. A arte de falar em público. São Paulo: Saraiva, 2000.
COSTA VAL, M. da Graça. Redação e textualidade. São Paulo: Martins Fontes, 1991.
FULGÊNCIO, Lúcia & LIBERATO, Yara. Como facilitar a leitura. São Paulo: Contexto, 2001.
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2001.
PENTEADO, J.R. Whitaker. A técnica da comunicação humana. São Paulo: Pioneira, 1974.
SAVIOLI, Francisco Platão. Gramática em 44 lições. São Paulo: Ática, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: Geografia Agrária
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Estudar

a agricultura camponesa e capitalista.

Analisar os

regimes de propriedade e as relações de trabalho no campo brasileiro.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Abordagem

da produção de alimentos no Brasil.

Agricultura brasileira
Agricultura:

– regimes de propriedade e relações de trabalho.

estratégias de produção de alimentos.
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Bases da
A

questão política no campo brasileiro.

questão agrária.

Agentes

e potencializadores da reforma agrária.

Estrutura e

conjuntura da agricultura no Brasil.

Dinâmica dos
Reformas

movimentos sociais.

agrárias.

Revoluções agrárias.
Importância
Objetivos
A

da agricultura camponesa na produção de alimentos.

dos movimentos sociais.

agricultura capitalista no Brasil.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. A geografia das lutas no campo. 6ªed. São Paulo: Contexto,
1996.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. A agricultura camponesa no Brasil. Contexto: São Paulo, 2001.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. Modo de Produção Capitalista, Agricultura e Reforma Agrária.
São Paulo: Ed. Labur, 2007.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino. A Mundialização da Agricultura Brasileira. São Paulo: Iandé
Editorial, 2016.
OLIVEIRA, Ariovaldo Umbelino; MARQUES, Marta Inez Medeiros. (Org.). O Campo no Século
XXI. São Paulo: Paz e Terra/Casa Amarela, 2004, p.29-70.

COMPONENTE CURRICULAR: AGRICULTURA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Entender a

abordagem teórica em relação a agricultura familiar e seus vínculos com a

sustentabilidade ambiental.
Descrever os
Planejar

principais aspectos da olericultura.

o sistema de produção das principais frutas tropicais.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Sistemas

de Produção Vegetal: Introdução, contexto geral da produção primária de origem

vegetal, cenário mundial e nacional.
Agricultura

Familiar e extrativista: Conceitos, agricultura familiar no Brasil, estado e

município, agroecologia, extrativismo, agricultura familiar e socioeconomia, modernização da
agricultura, políticas públicas e agricultura.
Olericultura:

Introdução à olericultura, exploração olerícola, colheita e comercialização de

olerícolas.
Fruticultura:

Principais culturas tropicais: Introdução, origem e distribuição geográfica,

aspectos econômicos, cultivares e variedades, exigências edafoclimáticas, propagação e formação
do pomar, tratos culturais e adubação, pragas e doenças, colheita, pós-colheita e comercialização.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura. Editora: UFV, 2012.
GOMES, Pimentel. Fruticultura brasileira. Editoras. Nobel, 2007.
HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C.; FACHINELLO, J. C. Propagação de plantas frutíferas.
Editora: Embrapa, 2005.
LAMARCHE, H., Agricultura familiar. Campinas: Editora Unicamp, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGRIANUAL. Anuário Estatístico da Agricultura Brasileira. São Paulo: FNP. Consultoria &
Comércio, 2009.
ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral. Editora: UFSM, 2017.
FACHINELLO, J. C.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E. Fruticultura: fundamentos e práticas.
Editora: Embrapa, 2008.
KAGEYAMA, A. Novos dados sobre a produção familiar no campo. Campinas: Unicamp, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: FUNDAMENTOS DE METODOLOGIA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Identificar

os tipos de conhecimentos aplicados na produção de informações gerenciais e

científicas.
Caracterizar

os saberes técnico-científicos e suas ferramentas básicas de produção.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
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Conceitos
Tipos
O

de metodologia científica;

de conhecimento - popular, teológico, filosófico e científico;

planejamento para o conhecimento científico e a extensão rural;

Tipos

de pesquisa – bibliográfica e documental, de campo, experimental e participativa;

Normas

da ABNT para resumos, relatórios e resenhas.

Normas

da ABNT para citações e referências.

Noções

básicas para coleta de dados - questionário, entrevista, formulário e amostragem;

Planejamento

de projetos de pesquisa.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico. 8.
ed. São Paulo: Atlas, 2017.
CERVO, A.; BERVIAN, P. A.; DA SILVA, R. Metodologia Científica. 6ª ed. São Paulo: Pearson,
2006.
SILVA, Rui Corrêa da. Extensão rural. São Paulo: Érica, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SCHMITZ, Heribert. (Org.). Agricultura Familiar: extensão rural e pesquisa participativa. São
Paulo: Annablume, 2010.
BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Fundamentos teóricos, orientações e
procedimentos metodológicos para a construção de uma pedagogia de ATER. Brasília: MDA/SAF,
2010.

COMPONENTE CURRICULAR: ZOOTECNIA I
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer a

cadeia produtiva da bovinocultura e da ovinocaprinocultura.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Aspectos

gerais da bovinocultura no Mundo, Brasil e Maranhão.

Exportações

mundiais e brasileiras de carne e leite e importância econômica.

Bovino

de corte e bovino de leite: Características.

Raças e

reprodução.
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Alimentação
Doenças

e produção de leite a pasto.

e manejo sanitário.

Equipamentos
Coeficientes

e instalações.

técnicos e gestão.

Mercado

e comercialização.

Aspectos

gerais da ovinocaprinocultura no Mundo, Brasil e Maranhão.

Cadeia produtiva
Ovinos

e importância econômica.

e Caprinos. Raças e reprodução.

Ovinocaprinos
Doenças

e manejo sanitário.

Equipamentos
Coeficientes
Mercado

de corte e de leite.

e instalações.

técnicos e gestão.

e comercialização.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

ANUALPEC 2010. Anuário da Brasileira. São Paulo: FNP, 2010. Pecuária
MARQUES, D. da C. Criação de Bovinos. UFMG, 7a ed. Belo Horizonte, 2004.
FARIA, V. P. M.; PEIXOTO, J.C.; MENDES, A. Bovinocultura de corte: Fundamentos de
exploração racional. Ed. FEALQ. 1993.
SILVA, Carlos A.; BATALHA, Mário O. (Org.). Estudo sobre a eficiência econômica e
competitividade da cadeia da pecuária de corte no Brasil. Brasília, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
BARROS, G. S. A. de C.; GALAN, V. B.;GUIMARÃES, V. di A.; BACCHI, M. R. P. Sistema
agroindustrial do leite no Brasil. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica,2001.
SOUZA NETO, J. de. Demanda potencial de carne de caprinos e ovinos e perspectivas da oferta,
1985-1990. Sobral, Ceará: EMBRAPA/CNPC, 1986.
NOGUEIRA FILHO, A.; KASPRZYKOWSKI, J. W. A. O agronegócio da ovinocaprinocultura no
Nordeste. Fortaleza: BNB, 2006.

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DA QUALIDADE NO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
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Analisar a

importância da qualidade na gestão agroindustrial.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Fundamentos

da Qualidade

Evolução do processo de qualidade; Conceitos básicos; Ambientes de atuação da qualidade.
Modelos

de Referência para a Gestão da Qualidade

Normas ISO 9000; Normas ISO 22000.
Ferramentas da
Gestão

qualidade

pela Qualidade Total (GQT)
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

BATALHA, Mário Otávio. (Coord.) Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2009.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (Org.). Economia & gestão dos negócios agroalimentares.
São Paulo: Pioneira, 2000.
ZUIN, L. F. S.; QUEIROZ, T. R. Agronegócios: gestão e inovação. São Paulo: Saraiva, 2006.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FARINA, E. M. M. Q. e ZYLBERSZTAJN, Décio. Competitividade e organização das cadeias
agroindustriais. ILCA, Costa Rica.1994. Paper. 62p.
MOURA, A. Dias e Silva Júnior, Aziz Galvão da. Competitividade do agronegócio Brasileiro em
Marcados Globalizados. Viçosa: DER, 2004.
ANVISA. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (www.anvisa.gov.br)

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA FINANCEIRA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Aplicar

de forma correta os conhecimentos matemáticos necessários aos processos de gestão

empresarial.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Razão

e proporção.

Regra

de três.

Porcentagem.
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Juros

simples e montante.

Desconto
Juros

simples.

compostos.

Descontos

compostos.

Empréstimos

e amortizações.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MATHIAS, Washington F.; GOMES, José Maria. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas,2008.
ASSAF, A. Matemática Financeira e suas aplicações. São Paulo. Atlas 10º Ed, 2008.
CRESPO, A. Matemática Comercial e Financeira. São Paulo. Saraiva 13º Ed, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FRANCISCO, Walter de. Matemática Financeira. São Paulo. Atlas
SOBRINHO, J. D. V. Matemática Financeira. São Paulo. Atlas 7º Ed

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO AMBIENTAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Contextualizar

e interpretar o pensamento da gestão ambiental, as políticas ambientais e a

implementação de sistemas de gestão ambiental para o desenvolvimento sustentável do
agronegócio.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
Fundamentos

da Gestão Ambiental: histórico, conceitos, objetivos e finalidades da gestão

ambiental, política ambiental no mundo e no Brasil.
Instrumentos

de Gestão Ambiental: Política ambiental, Zoneamento ambiental, educação

ambiental, sistemas de unidades de conservação, avaliação de impactos ambientais, licenciamento.
Legislação

Ambiental: direito ambiental, aspectos institucionais e legais, função da lei, Política

Nacional do Meio Ambiente e Sistema Nacional de Meio Ambiental, principais leis brasileiras de
proteção do meio ambiente.
Sistema

de Gestão Ambiental: Série de Normas ISO 14.000, processo de certificação

ambiental.
Gestão

Ambiental para o agronegócio: diagnóstico e estratégia ecológicos no agronegócio,
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pesquisa e desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental aplicado ao agronegócio, energia, uso
sustentável, produção "limpa".
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
SHIGUNOV NETO, A.; CAMPOS, L. M. S.; SHIGUNOV, T. Fundamentos da Gestão
Ambiental. _Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna Ltda., 2009.
SEIFFERT, M. E. B. Gestão Ambiental – Instrumentos, esferas de ação e educação ambiental. 3
ed. _São Paulo: Atlas, 2014.
MILARE, E. Legislação ambiental do Brasil, edições APMP. Séries cadernos informativos, São
Paulo, 2001.
NEVES, Marcos fava; CASTRO, Luciano Tomé. Agricultura integrada – inserindo pequenos
produtores de maneira sustentável em modernas cadeias produtivas. São Paulo: Atlas, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (Org.). Economia & gestão dos negócios agroalimentares.
São Paulo: Pioneira, 2000.

COMPONENTE CURRICULAR: MARKETING NO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Esboçar ações de
Descrever a

marketing no agronegócio.

função do marketing nos diversos elos da cadeia produtiva.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Marketing

– O Cliente em Primeiro Lugar

Plano anual de marketing; Os quatro Ps estratégicos do marketing: produto, preço, ponto de
venda e promoção; A gerência de produto em agribusiness
Marketing

no Agronegócio

Entendendo para quem se vende: A análise do comportamento do consumidor final e do
consumidor Industrial; Gerando e adaptando produtos, serviços, marcas e embalagens;

O

valor da marca; Doze tendências evolutivas do marketing rural; Marketing integrado;
Marketing no antes, dentro e pós – porteira.
Marketing

do Produtor Rural
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- O plano de marketing do agricultor
Pesquisa Mercadológica
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MEGIDOR, J. L. T.; XAVIER, C. Marketing & agribusiness. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
TEJON, J. L.; XAVIER, C. Marketing & agronegócio: a nova gestão – diálogo com a sociedade.
São Paulo: Pearson, 2009.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (Org.). Economia & gestão dos negócios agroalimentares.
São Paulo: Pioneira, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALLADO, A. A. C. (Org.) Agronegócio. Ed. Atlas. São Paulo, 2005.

COMPONENTE CURRICULAR: COMERCIALIZAÇÃO NO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Discutir

os conceitos, as implicações e as formas de estudo de comercialização.

Relatar os

aspectos de formação e comportamento dos preços e agrícolas.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

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
Métodos

Mercados Agrícolas

de Análise de Sistema de

Comercialização
Custos,

Margens e Mark-ups de

Comercialização; Os custos de comercialização de produtos agropecuários; Margem de
comercialização; Mark-ups de comercialização; Métodos de composição das margens de
Comercialização; Fatores que afetam as margens de Comercialização.
Análise de

Preços Agropecuários

Características básicas dos preços agropecuários; Fatores de eficiência na comercialização
Agropecuária; Funções dos preços agropecuários.
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Alternativas
Mercado
O

ou estratégias de Comercialização
Futuro e de Opções Agropecuários

Papel dos Leilões no Agribusiness.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

MENDES, J. T. J.; PADILHA JUNIOR, J. B. Agronegócio: uma abordagem econômica.
São Paulo: Pearson, 2007.
ZYLBERSZTAJN, D.; NEVES, M. F. (Org.). Economia & gestão dos negócios agroalimentares.
São Paulo: Pioneira, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
CALLADO, A. A. C. (Org.) Agronegócio. Ed. Atlas. São Paulo, 2005.
BATALHA, M. O (Coord). Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2009.
BRANDT, Sérgio Alberto. O Mercado Agrícola Brasileiro. Livraria Nobel S.A., São Paulo,
SP,1979.
STEELE, Howard L. et al. Comercialização Agrícola. Editora Atlas, São Paulo, SP. 1971.
SCHOUCHANA, Félix. Introdução aos Mercados Futuros e de Opções Agropecuários no Brasil.
São Paulo: BM&F, 2004.

COMPONENTE CURRICULAR: GRANDES CULTURAS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Analisar a
Planejar

cadeia produtiva das grandes culturas agrícolas e principais commodities brasileiras.

o sistema de produção vegetal.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Sistemas

de Produção Vegetal: Introdução, contexto geral da produção primária de origem

vegetal, cenário mundial e nacional.
Agricultura

Familiar e extrativista: Conceitos, agricultura familiar no Brasil, estado e

município, agroecologia, extrativismo, agricultura familiar e socioeconomia, modernização da
agricultura, políticas públicas e agricultura.
Olericultura:

Introdução à olericultura, exploração olerícola, colheita e comercialização de

olerícolas.
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Fruticultura:

Principais culturas tropicais: Introdução, origem e distribuição geográfica,

aspectos econômicos, cultivares e variedades, exigências edafoclimáticas, propagação e formação
do pomar, tratos culturais e adubação, pragas e doenças, colheita, pós-colheita e comercialização.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
FILGUEIRA, F. A. R. Novo manual de olericultura. Editora: UFV, 2012.
GOMES, Pimentel. Fruticultura brasileira. Editoras. Nobel, 2007.
HOFFMANN, A.; NACHTIGAL, J. C.; FACHINELLO, J. C. Propagação de plantas frutíferas.
Editora: Embrapa, 2005.
LAMARCHE, H., Agricultura familiar. Campinas: Editora Unicamp, 2004.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGRIANUAL. Anuário Estatístico da Agricultura Brasileira. São Paulo: FNP. Consultoria &
Comércio, 2009.
ANDRIOLO, J. L. Olericultura geral. Editora: UFSM, 2017.
FACHINELLO, J. C.; NACHTIGAL, J. C.; KERSTEN, E. Fruticultura: fundamentos e práticas.
Editora: Embrapa, 2008.
KAGEYAMA, A. Novos dados sobre a produção familiar no campo. Campinas: Unicamp, 2007.

COMPONENTE CURRICULAR: ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Examinar os

modelos de organização e de planejamento rural.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Comunicação

Rural

O processo de comunicação e sua importância; O modelo clássico de comunicação rural; A
comunicação no Antes, Dentro e Pós-Porteiradas fazendas; A comunicação dos produtores com
os consumidores.
Metodologia

em Extensão Rural

Métodos em Extensão Rural: classificação, características, uso e limitações.
Associativismo e Cooperativismo
Introdução ao associativismo e cooperativismo: fundamentos, conceitos e princípios
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doutrinários; Importância e princípios básicos do planejamento para organizações;
Planejamento participativo; Organização de associações e cooperativas de produtores rurais;
Tendências de gestão: a eficiência da cooperativa. A nova geração de cooperativas.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BORDENAVE, J. Comunicação Rural. São Paulo: Brasiliense, 1983.
OLIVEIRA, D. P. R. Manual de gestão das cooperativas: uma abordagem prática. 4. Ed. São
Paulo: Atlas, 2009.
CRÚZIO, Helnon de Oliveira. Como organizar e administrar uma cooperativa: uma alternativa
para o desemprego. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2007.
SCHMITZ, Heribert. (Org.). Agricultura Familiar: extensão rural e pesquisa participativa. São
Paulo: Annablume, 2010.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
ESTEVAM, Dimas de Oliveira; MIOR, Luiz Carlos (Org.). Inovações na agricultura familiar: as
cooperativas descentralizadas em Santa Catarina. Florianópolis: Insular, 2014.
MIRANDA, Denise de. Associativismo rural, agroindústria e intervenção: estudo de caso em uma
associação de produtores familiares. Lavras: UFLA,1998. 202p.14-24p.

COMPONENTE CURRICULAR: GESTÃO DE PESSOAS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Estudar

os fundamentos da gestão de pessoas, suas funções, políticas e instrumentos.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Objetivos,
Recursos
Tipos

Conceitos e Definições.

Humanos: Definições e objetivos.

e Técnicas de Recrutamento e Seleção.

Ambientação,
Aspectos

admissão, treinamento, desenvolvimento e ambientação do funcionário.

Motivacionais e desenvolvimento de liderança no trabalho.

Conceituação
Avaliação

de plano de cargos e salários. Políticas de remuneração.

de desempenho.

Políticas de

recursos humanos.
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Qualidade

de vida no Trabalho.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de Pessoas. Rio de Janeiro: Campus, 2009.624p.ISBN: 978-85352-3754-2
DUTRA, Joel Souza. Gestão de Pessoas: modelo, processos, tendências e perspectivas. São Paulo:
Atlas, 2002.216 p. ISBN: 978-85-224-3120-5
FLEURY, Maria Tereza leme. As pessoas na organização. São Paulo: Gente, 2002. 312 p. ISBN:
978-85-731-2366-4
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
FIEL FILHO, Alécio; KANAANE, Roberto; FERREIRA, Maria das Graças (Orgs). Gestão
pública: planejamento, processos, sistemas de informação e pessoas. São Paulo: Atlas, 2010.264 p.
ISBN: 978-85-224-6039-7.
MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; et al. Gestão do fator humano: uma visão baseada em
stakeholders. São Paulo: saraiva, 2008.408 p. ISBN: 978-85-020-6770-7
MASCARENHAS, André Ofenhejm; VASCONCELOS, Flávio Carvalho de. Tecnologia na
gestão de pessoas. São Paulo: Cengage, 2004. 188 p. ISBN: 978-85-221-0447-5.
MOTTA, Fernando C Prestes; CALDAS, Miguel P. Cultura Organizacional e cultura brasileira.
São Paulo: Atlas, 1997. 328 p. ISBN: 978-85-224-1767-4
OLIVEIRA, Aristeu de. Manual de Prática Trabalhista. São Paulo: Atlas, 2011. 896 p. ISBN: 97885-224-6282-7.

COMPONENTE

CURRICULAR:

PLANEJAMENTO

E

GESTÃO

DE

PROJETOS

AGROPECUÁRIOS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Planejar

e gerir projetos agropecuários.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

As

estruturas e as etapas de um projeto

Definição e tipos de projetos; A estrutura do projeto; As etapas de um projeto.
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Recursos

para o projeto/Quadro de investimentos

Quadro de fontes e de aplicações de Recursos; Quadro de projeções de resultados; Quadro
de projeções de fluxo de caixa.
Critérios

quantitativos de análise

Convenções e hipóteses adotadas; Definição e caracterização dos critérios de análises;
Classificação dos investimentos; Comparação dos critérios de análise Propostos.
O

processo de decisão e o projeto
O processo de elaboração e análise de projetos; Quem deve elaborar o projeto; O projeto no

contexto estratégico da empresa; Cenários, estratégia e a decisão de investir.
Apresentando
O

o projeto

essencial da Administração do Projeto

Como

preparar o Cronograma e o Orçamento
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

WOILER Samsão e MATHIAS Washington Franco. Projetos, planejamento, elaboração e
análises. São Paulo: Atlas, 2008.
BALLESTERO-ALVAREZ. Manual de Organizações, Sistemas e Métodos. São Paulo: Atlas,
2010.
XAVIER, Maria Luisa M. e DALLA ZEN, Maria Isabel (org.). Planejamento em Destaque:
análises menos convencionais. Porto Alegre: Mediação, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amarau. Introdução à administração. São Paulo: Atlas, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: ÉTICA PROFISSIONAL E SOCIEDADE
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Compreender

a especificidade da ética e sua relação com os fundamentos interdisciplinares

histórico-filosóficos, sócio-econômicos e políticos imprescindíveis à compreensão da construção
do caráter ético do ser humano.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A

formação da sociedade
49

Introdução a algumas correntes teóricas; Indivíduo e sociedade; Agrupamentos sociais;
Valores coletivos e individuais.
Ética

e história

O conceito da Ética e Moral; Moral absoluta ou Relativa; A classificação da Ética; A relação
da Ética com outras ciências.
Os

valores

A existência dos valores; Valores morais e não-morais.
A

importância ética profissional ·
O Código de Ética; Caráter social da obrigação moral; A consciência moral; Os princípios
morais básicos; A moralização do indivíduo; A vida econômica e a realização da moral.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

DEMO, Pedro. Sociologia. Uma Introdução Crítica. São Paulo: Atlas, 1983.
MARTINS, Carlos B. O que é Sociologia. São Paulo: Brasiliense, Coleção Primeiros Passos,
1982.
NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6. ed. Editora Revista dos tribunais, São Paulo,
2008.
MARTINELLI, Marilu. Conversando sobre educação em valores humanos. São Paulo: Petrópolis
1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
RIOS, Terezinha Azevedo. Ética e competência. São Paulo: Cortez, 2001.
SÁ, Antonio Lopes de. Ética profissional. São Paulo: Atlas, 2001.
VALLS, A. L. M. O que é ética. São Paulo: Brasiliense, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: INTRODUÇÃO A SOCIOLOGIA RURAL
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Reconhecer e refletir sobre os principais processos sociais direta ou indiretamente associados à
agricultura.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
1 INTRODUÇÃO: Conceito 1.2 - Importância/Objetivos/Bibliografia 1.3 - Relações com outras
50

áreas do conhecimento 1.4 – Aplicações.
2 A FORMAÇÃO E O DESENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE RURAL BRASILEIRA: 2.1 Origem e expansão da Sociedade Rural no Brasil; 2.2 - Relações entre produção econômica e
estrutura social; 2.3 - O sistema de trabalho na agricultura brasileira; 2.4 - A organização familiar
tradicional e a estrutura agrária; 2.5 - A evolução da família rural: da reprodução à ruptura dos
valores tradicionais.
3 OS PROCESSOS (E AGENTES) SÓCIO-ECONÔMICOS E AS TRANSFORMAÇÕES NA
ESTRUTURA DA SOCIEDADE AGRÁRIA: Introdução 3.2 - As transformações territoriais e
demográficas 3.2.1 - A urbanização /industrialização e o êxodo rural. As migrações internas/as
fronteiras agrícolas- A expansão da agricultura pós anos 30; 3.3.2 - O processo de modernização
da agropecuária 3.4 - As transformações na estrutura e organização dos mercados agrícolas; 3.4.1 A agricultura e os processos de mediação social 3.5 - A organização sindical e associativa no meio
rural; 3.6 - Os movimentos sociais na agricultura; 3.7 – A agricultura familiar no Brasil:
características e transformações políticas e sociais.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
WANDERLEY, Maria de Nazareth Baudel. Um saber necessário: os estudos rurais no Brasil.
Campinas: Editora da UNICAMP, 2012.
SZMRECSÁNYI, T. Pequena História da Agricultura no Brasil. São Paulo, Ed. Contexto, 1990.
ABRAMOVAY, R. Paradigmas do capitalismo agrário em questão. São Paulo-Rio de JaneiroCampinas: Editora Hucitec, ANPOCS, Editora da Unicamp, 1992.
BRASIL. Novos Ângulos da História da Agricultura do Brasil. São Paulo: EMBRAPA, 2010.
LEITE S. Políticas públicas e agricultura no Brasil. Ed. UFRGS. Porto Alegre. 2001.
TEDESCO, J.C. et al., Agricultura Familiar: Realidades e Perspectivas, Ed. UPF, Passo Fundo,
1999.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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: UFRGS Editora, 2009.
ILHA NETO, S; F. Os problemas sociais da agricultura brasileira – um modelo classificatório
preliminar. UFSM, CCR, 2001.
CARNEIRO, M. J. (coord.). Ruralidade contemporâneas. Modos de viver e pensar o rural na
sociedade brasileira. Rio de Janeiro, Mauad, 2002.
MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo:
Hucitec, 1997.
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COMPONENTE CURRICULAR: TECNOLOGIA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Conhecer

a tecnologia de transformação e conservação de produtos agropecuários de uso

alimentar com ênfase para carnes, lacticínios e produtos de origem vegetal.
Entender a

classificação, terminologia, composição, microbiologia, bioquímica e fermentações.

Compreender

sobre padronização. Beneficiamento, equipamentos, processos industriais,

subprodutos, higiene, controle de qualidade, conservação, armazenamento.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
TECNOLOGIA

DE PRODUTOS VEGETAIS

Histórico sobre alimentos vegetais; Fatores de alteração dos vegetais; Tratamento térmico e
elaboração de conservas; Conservação com alta concentração de açúcar e elaboração de doces,
geléias e cristalizados; Conservação por desidratação; Farinhas e féculas; Sucos, Processo de
conservação pelo frio – congelamento e refrigeração de vegetais; Açúcar e óleo vegetal.
LATICÍNIOS

Leite: conceito, composição, bioquímica; Microbiologia do leite e derivados; Ordenha,
classificação, processos de industrialização do leite tipo a, b, c, esterilizado e pó; Doce de leite;
Iogurte e bebida láctea; Leites fermentados; Queijos e Produtos de queijo; Creme de leite e
manteiga.
TECNOLOGIA

DE CARNES

Carnes: Classificação, estrutura, composição e bioquímica; Recepção e manejo de animais
antes do abate; Abate de animais para a produção de carnes; Microbiologia da carne; Processos
de conservação da carne; Derivados cárneos.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
BATALHA, Mário Otávio. (Coord.) Gestão Agroindustrial. São Paulo: Atlas, 2009.
CHITARRA, M. I. F.; CHITARRA, A . B. Pós-colheita de frutos e hortaliças. Escola Superior de
Agricultura de Lavras. 1990.
CRUESS, M. V. Produtos Ind. de Frutas e Hortaliças, S. Paulo, Ed. Edgard Blucher Ltda, 1973,
Vol. I e II.
GAVA, A. J. Princípios de Tecnologia de Alimentos, S. Paulo, Livr. Nobel S. A., 1978.
52

PEREDA, J.A.O.; RODRÍGUEZ, M.I.C.; ÁLVAREZ, L.F.; SANZ, M.L.G.; MINGUILLÓN,
G.D.G.F.; PERALES, L.H.; CORTECERO, M.D.S. Tecnologia de alimentos: Alimentos de Origem
Animal. São Paulo: Artmed, v.2, 2005.
FELLOWS, P.J. Tecnologia do Processamento de Alimentos - Princípios e práticas. Artmed. 2006.
CHOPRA, S.; MEINDL, P. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: estratégia, planejamento e
operação. Prentice Hall, 2003.
CASTRO, N. N. de. LOPES, T. H. MARCOS, E. F. SCHEIDT, M. H. Higiene e manipulação de
alimentos. Curitiba: Livro Técnico, 2012.
GERMANO, P.M.L.; GERMANO, M.I.S., Higiene e vigilância sanitária de alimentos. 4ed. São
Paulo: Varela, 2011. 1088p.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
EVANGELISTA, J. Tecnologia de Alimentos. São Paulo: editora Atheneu. 2001.
ANDRADE, N.J. Higiene na Indústria de Alimentos. São Paulo: Varela, 2008.
HOEPPNER, M.G. Normas Regulamentadoras Relativas à Segurança e Medicina do Trabalho.
São Paulo: Ícone, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: COMÉRCIO EXTERIOR DO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Descrever

o que é comercio exterior e analisar as principais políticas de comércio de exportação

brasileira.
Identificar os

principais termos técnicos aplicados às exportações de produtos do agronegócio.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)

Cenário

atual do comércio exterior brasileiro.

Sistema

Brasileiro de Comércio Exterior.

Compra e

venda em comércio exterior (INCOTERMS).

Política Brasileira de

Importação.

Política Brasileira de

Exportação.

Financiamento
Mercado

de exportação e importação.

Comum do Sul –MERCOSUL.
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA
MAIA, Jayme de Mariz. Economia internacional e comércio exterior. 9. ed. São Paulo: Atlas,
2004.
RODRIGUES, R. D. W. Comércio Exterior. Teoria e Gestão. Atlas, 2008.
FORTUNA, Eduardo. Mercado Financeiro. Rio de Janeiro: Quality Mark Editora, 2002.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
AGROANALYSIS. -Revista de Economia Agrícola da FGV, Rio de Janeiro: Editora FGV,1996.
BRUM, Argemiro Luis. Integração do Cone Sul. Ijuí – RS: Editora Unijuí,1995.
VASCONCELOS, M. A. S. Fundamentos de Economia, São Paulo, Ed. Saraiva, 2008.
ASSAF NETO, Alexandre. Mercado financeiro. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.

COMPONENTE CURRICULAR: LOGÍSTICA APLICADA AO AGRONEGÓCIO
CARGA HORÁRIA TOTAL: 48h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Reconhecer

a importância do gerenciamento adequado das funções logísticas, relatar a

dinamicidade da atual realidade e aplicar no agronegócio, de maneira eficaz, os conceitos
relacionados.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
O

sistema logístico: abrangência; importância; objetivos.

Definições:

logística; Cadeia de Suprimentos (CS – Suplly Chain); Gestão da Cadeia de

Suprimentos (SCM – Supply Chain Management).
Agentes
O

envolvidos no processo de gestão coordenada da logística.

composto de atividades logísticas: suprimento físico e distribuição física; atividades

primárias e de apoio.
Custos
O

Logísticos.

Produto Logístico.

Produção

e consumo no Agronegócio.

Estratégia

e Planejamento Logístico no Agronegócio.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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BALLOU, Ronald. H. Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos: logística mpresarial. Porto
Alegre: Bookman, 2006.
NOVAES, Antonio Galvão. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Distribuição: estratégia,
operação e avaliação. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.
BATALHA, M.O. Gestão Agroindustrial: GEPAI: Grupo de Estudo e Pesquisas Agroindustriais.
2. ed. São Paulo: Atlas, 2001.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
COSTA, M. F. G., FARIA, A. C. Gestão de Custos Logísticos. São Paulo: Atlas, 2008.
MONTOYA, M. A.; PARRÉ, J. L. O agronegócio brasileiro no final do século XX. Passo Fundo:
Editora da UPF, 2000.
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e Controle da Produção. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

COMPONENTE CURRICULAR: METODOLOGIA DA PESQUISA
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
Aplicar

conhecimentos resultantes da observação de aspectos biológicos, sociais e econômicos

da área de agronegócios.
Articular

a interdisciplinaridade entre componentes curriculares do curso para produção de

relatórios e artigos na área de agronegócios.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
A

informação científica para a extensão rural e a tomada de decisão.

Leitura

e interpretação de artigos acadêmicos, resumos, resenhas e relatórios;

Orientações

sobre projeto e procedimentos de pesquisa: tema, questões de pesquisa, objetivos e

hipóteses;
Justificativa, revisão
Procedimentos

da literatura e referencial teórico;

de pesquisa: métodos, técnicas, instrumentos de coleta de dados/informações e

cronogramas;
Procedimentos
A

de análise dos resultados de pesquisa;

comunicação da informação científica.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA
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FILHO, Milton Cordeiro Farias; FILHO, Emílio J. M. Arruda. Planejamento da pesquisa
científica. São Paulo: Atlas, 2013.
FACHIN, O. Fundamentos de metodologia. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.
SILVA, Rui Corrêa da. Extensão rural. São Paulo: Érica, 2014.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
SCHMITZ, Heribert. (Org.). Agricultura Familiar: extensão rural e pesquisa participativa. São
Paulo: Annablume, 2010.
ROCHA, F. E. de C. Agricultura familiar: dinâmica de grupo aplicada às organizações de
produtores rurais. Planaltina, DF: Embrapa Cerrados, 2004.
WÜNSCH, Nicéia. A educação interdisciplinar para o agronegócio. (Dissertação). Universidade
Federal do Rio Grande do Sul. Centro de Estudos e Pesquisas em Agronegócios. Programa de PósGraduação

em

Agronegócios.

Porto

Alegre,

2014.

Disponível

em:

<

http://hdl.handle.net/10183/164340 >. Acesso em janeiro de 2018.

COMPONENTE CURRICULAR: ZOOTECNIA II
CARGA HORÁRIA TOTAL: 72h

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

OBJETIVOS OU COMPETÊNCIAS
1.

Reconhecer a importância da avicultura, apicultura e piscicultura no agronegócio brasileiro;

2.

Identificar as principais raças de aves, abelhas, seu manejo zootécnico visando a eficiência

destas cadeias produtivas no âmbito nacional e regional;
3.

Conhecer os sistemas de criação e produção de aves, abelhas e peixes;

5.

Aplicar adequadamente técnicas de manejo produtivo, reprodutivo e sanidade de aves, abelhas

e peixes;
6.

Identificar as principais instalações e equipamentos usados nas criações;

7.

Aplicar práticas que contribuem para o melhoramento genético das raças com ênfase as

adaptadas às condições regionais;
8.

Identificar os principais mercados e canais de comercialização de carnes, mel, ovos e

derivados destas atividades.
EMENTA (BASES TECNOLÓGICAS E CIENTÍFICAS)
1.

Importância da avicultura, apicultura e piscicultura no agronegócio brasileiro:
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a) Histórico das atividades
b) Panoramas
c) Perspectivas
2.

Principais raças de aves, abelhas e espécies de peixes.

3.

Sistema de criação e produção de aves, abelhas e peixes.

5.

Manejo produtivo, reprodutivo e sanidade de aves, abelhas e peixes.

6.

Instalações e equipamentos para avicultura, apicultura e piscicultura.

7.

Melhoramento genético de aves, abelhas e peixes.

8.

Mercado e comercialização da carne de aves, peixes, mel, ovos e derivados destas atividades.
BIBLIOGRAFIA BÁSICA

Lopes, Jackelline Cristina Ost. Avicultura / Jackelline Cristina Ost Lopes. – Floriano, PI: EDUFPI;
UFRN, 2011. 94p. :il. (Técnico em Avicultura, 1 ).
Lopes, Jackelline Cristina Ost Técnico em agropecuária: piscicultura/ Jackelline Cristina Ost
Lopes.-Floriano: EDUFPI, 2012. 80p.
DALCOMUNI, S. M. Sistemas setoriais de inovação: abordagem tecnológica da firma numa
perspectiva evolucionista. Perspectiva Econômica, Porto Alegre, ano 2, v. 1, n. 1, 2000.
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
HOFFMANN, R., 1969. Análise Econométrica da Margem de Comercialização de Ovos no Estado
de São Paulo. Série Didática n.º 10. Depto. de Ciências Sociais Aplicadas, ESALQ/USP,
Piracicaba.

13.

CRITÉRIOS

DE

APROVEITAMENTO

DE

ESTUDOS

E

EXPERIÊNCIAS ANTERIORES
Respeitando a construção dos saberes pelos educandos e as influências de seus
costumes, valores, experiências e conhecimentos através do processo ensinoaprendizagem, o IFMA/Campus Avançado de Porto Franco segue rumo a valorização
destes saberes e o aproveitamento de estudos e a certificação de competências
adquiridas e desenvolvidas, através de experiências vivenciadas previamente ao início
do curso, as quais serão analisadas para fins de objeto de avaliação para prosseguimento
ou conclusão de estudos.
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Aproveitamento de Estudos: compreende a possibilidade de aproveitamento de
disciplinas estudadas em outro curso de educação profissional técnica de nível médio,
mediante requerimento. Com vistas ao aproveitamento de estudos, a avaliação recairá
sobre a correspondência entre os programas das disciplinas cursadas na outra instituição
e os do IFMA/Campus Avançado de Porto Franco e não sobre a denominação das
disciplinas para as quais se pleiteia o aproveitamento.
Certificação de Conhecimentos: o estudante poderá solicitar certificação de
conhecimentos adquiridos através de experiências previamente vivenciadas, inclusive
fora do ambiente escolar, com o fim de alcançar a dispensa de alguma (s) disciplina (s)
integrantes da matriz curricular do curso. O respectivo processo de certificação
consistirá em uma avaliação teórica ou teórico-prática, conforme as características da
disciplina.
Segundo a Resolução CNE/CEB 06/2012:
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.
Assim, o aproveitamento de conhecimentos e experiências anteriores segue os
critérios estabelecidos na Resolução CONSUP/IFMA no. 14/2014:
Art. 50. A avalição da aprendizagem dos estudantes da Educação Profissional Técnica
de Nível Médio do IFMA obedecerá a Sistemática de Avaliação aprovada pelo
CONSUP.
Art. 51. Para efeito destas Normas, Aproveitamento de Estudos é o julgamento da
equivalência entre os componentes curriculares cursados com aproveitamento e aqueles
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cuja dispensa foi pleiteada, para fins de reconhecimento e consignação em Histórico
Escolar.
Art. 52. O aproveitamento de cada componente curricular só poderá ser solicitado uma
única vez, e será analisado em sua correspondência com o perfil profissional da
habilitação.
1º. A solicitação de aproveitamento de componentes curriculares deverá ser feita
conforme Calendário Escolar.
2º. Poderão ser aproveitados componentes curriculares cursados na educação
profissional técnica de nível médio ou na educação superior.
3º. Não será concedido aproveitamento de estudos cursados no Ensino Médio.
4º. 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 especialmente designados para esse fim.
Art. 53. As solicitações de aproveitamento de estudos deverão vir acompanhadas dos
seguintes documentos:
I.Requerimento preenchido em formulário próprio disponível no Setor de
protocolo do Campus em que o estudante está matriculado;
II.Histórico Escolar, acompanhado da descrição de conteúdos, ementas e carga
horária dos componentes curriculares, autenticados pela instituição de origem.
14. INSTALAÇÕES
14.1 Estrutura Física
ESTRUTURA FÍSICA

QT

Salas de aula, com capacidade para 40 (quarenta) alunos;

04

Laboratórios de Informática com acesso à internet;

01

Quadra poliesportiva

01

Banheiros masculinos para alunos;

01

Banheiros femininos para alunos;

01

Auditório climatizado

01

Espaço para Biblioteca

01

Cantina com espaço para refeitório

01

Sala climatizada para professores;

01

Salas climatizadas para os setores administrativos;

05
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Banheiro unissex para os setores administrativos e professores

01

14.2 Biblioteca
O Campus Avançado de Porto Franco firmou oficialmente uma parceria com o
campus imperatriz para a disponibilização de bibliotecas virtuais.
Segue o link: https://imperatriz.ifma.edu.br/siabi/Telas/w_busca_rapida.php
O prédio físico do campus está em fase de construção, onde aguardamos a
entrega do prédio definitivo com as instalações adequadas.
15. PERFIL DO PESSOAL DOCENTE E TÉCNICO
O Campus Avançado de Porto Franco está em fase de implantação, portanto não
dispõe de quadro de pessoal Técnico Administrativo e docente completo. O mesmo será
completado através de concurso público. O quadro de pessoal do IFMA/Campus
Avançado de Porto Franco será constituído por docentes da carreira de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico/EBTT, especialistas em educação, técnico-administrativos de
níveis superior, médio e apoio, além da terceirização de alguns serviços como vigilância
e limpeza.
Assim, por meio da portaria do MEC n° 927 de 10/09/2015 publicada no Diário
Oficial de 11/09/2015, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão foi contemplado com 109 vagas de professor EBTT, das quais 12 serão
destinadas ao Campus Avançado Porto Franco. Por meio do edital n° 08 de 05 de maio
de 2016 para concurso de remoção interna de Servidores Professores de Ensino Básico,
Técnico e Tecnológico, foram disponibilizadas 08 vagas para o Campus Avançado
Porto Franco. Com o novo concurso em 2017, o quadro de professores houve novo
aumento. A reformulação do plano de curso é de extrema importância para garantir
necessidade de professores de todo o curso visando não ter falta de professores
futuramente.
PROFESSOR(A)

ÁREA DE
FORMAÇÃO

ÁREA DO CONCURSO

Letras/Espanhol

Letras/Espanhol

Informática

Informática

História

História

Enildo Barbosa Das Chagas Silva

Matemática

Matemática

Felipe Muniz Gadelha Sales

Agronomia

Ciências

Alana Brito Barbosa
Aline Porfiro Teixeira
Edna Santos Silva
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Agrárias/Agricultura
João Fernando Pereira Lima

Sociologia

Sociologia

José Arnaldo Santos Ribeiro
Júnior

Geografia

Geografia

Joyce Melo Mesquita

Química

Química

Júlio César Mota Silva

Física

Física

Letras/Inglês

Letras/Inglês

Administração

Empreendedorismo,
Marketing e Vendas

Matemática

Matemática

Filosofia

Filosofia

Educação Física

Educação Física

Marcelo De Oliveira Nascimento

Administração

Administração

Marcelo Henrique Monier Alves

Informática

Informática

Ciências Agrícolas

Ciências Agrárias/Meio
Ambiente

Biologia

Biologia

Ronie Carlos Magalhães Chagas

Economia

Economia

Wanderson Sousa Alves

Informática

Informática

Katharine Silva De Oliveira
Soares
Lindemberg Costa Júnior
Luciania Dos Santos Cardoso
Sousa
Magno Marciete Do Nascimento
Oliveira
Manoel Renato Muniz Farias

Pedro Ramon Manhone
Régia Simony Braz Da Silva

Já a portaria do IFMA n° 1748 de 24/06/2014 contempla o Campus Avançado
Porto Franco com 06 servidores técnicos administrativos em educação, sendo 02 Classe
C, 02 Classe D e 02 Classe E, compreendendo os seguintes cargos: Assistente de Aluno,
Auxiliar de Biblioteca, Assistente de Administração, Técnico em Tecnologia da
Informação, Técnico em Assuntos Educacionais e Pedagogo.
Atualmente, a equipe do Campus Avançado Porto Franco está composta
somente por profissionais técnicos, cujo quadro descritivo com dados desses servidores
está apresentado abaixo:
Servidor
Júlio César Nascimento Souza
Antonio Ferreira Soares Filho

Cargo / Função
Diretor Geral
Diretor de Desenvolvimento de Ensino

Cleidson Pereira Marinho
Vanessa Serra da Silva
Patrick da Silva Gomes
Dinakson Lima da Costa
Jardenilson de Castro Pinheiro
Bruno Almeida dos Santos Barros

Pedagogo
Técnico em Assuntos Educacionais
Administrador
Assistente em Administração
Técnico de Tecnologia da Informação
Auxiliar de Biblioteca
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Beatriz Costa de Brito

Assistente de Alunos

16. CERTIFICADOS E DIPLOMAS A SEREM EMITIDOS
Para a confecção/emissão de certificados e diplomas devem ser observadas as
orientações previstas na Resolução CONSUP/IFMA nº 14/2014 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.
o

§ 1 Na forma articulada integrada com o Ensino Médio, como se trata de um curso
único, realizado de forma integrada e interdependente, não será possível concluir o
Ensino Médio de forma independente da conclusão do ensino técnico de nível médio e,
muito menos, o inverso, sendo conferido ao final do Curso o Diploma de Técnico de
nível médio;
o

§ 2 Na forma articulada concomitante com o Ensino Médio, para obter seu diploma de
técnico de nível médio, o estudante deverá apresentar no setor de registro escolar cópia
autenticada de seu certificado de Ensino Médio;
o

§ 3 A expedição do diploma da Educação Profissional Técnica de Nível Médio requer a
conclusão, com aproveitamento, de todos os componentes previstos no currículo
constante no projeto do respectivo curso, inclusive do estágio curricular supervisionado,
quando for o caso.
Art. 60. A Instituição poderá expedir ainda certificados de qualificação profissional, de
especialização e de aperfeiçoamento técnicos.
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 emitidos e registrados.
Após a integralização das disciplinas que compõem a matriz curricular da
Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma Subsequente em
Agronegócios, na modalidade presencial, será conferido ao egresso o Diploma de
Técnico em Agronegócio.
17. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Diante de tudo apresentado, podemos observar que para acompanhar ou
incentivar o desenvolvimento socioeconômico dos municípios maranhenses é essencial
a qualificação profissional de sua mão de obra local de acordo com as peculiaridades
regionais onde o setor de trabalho está incluído. É sob esse entendimento que o IFMA
Campus Avançado Porto Franco tem a preocupação de habilitar os futuros profissionais
da referida cidade em áreas afins com as suas características sociais, econômicas,
políticas, geográficas e culturais. Por isso, foi pensado o curso técnico em agronegócio
na forma subsequente ao ensino médio, o qual qualificará o profissional para viabilizar
soluções tecnológicas e competitivas de mercado para projetos agrícola, pecuário,
agroindustrial numa visão empreendedora. Além disso, o curso visa desenvolver a
sensibilidade do aluno frente às questões sustentáveis, preparando-o a avaliar o impacto
das atividades e da tecnologia ao meio ambiente; e na prevenção e diminuição desses
mesmos impactos.
18. REFERÊNCIAS
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, 2012. Porto
Franco (Maranhão). Disponível em: pt.wikipédia.org/wiki/Porto Franco (Maranhão).
Acessado em 21 de outubro de 2015.
EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA – EMBRAPA
(Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento). Acessado em 23 de outubro de
2015.
IBGE. Site: http//cidades.ibge.gov.br. Acessado em 21 de outubro de 2015.
LEI 11.892, de 29/12/2008. Comentários e Reflexões. IFRN Editora: Brasília, 2009.
Relatório Diagnóstico do Município de Porto Franco. Programa de Aceleramento do
Crescimento – Governo Federal, dezembro de 2011.
Resolução CNE/CEB nº 1, de 21 de janeiro de 2004.
Resolução CNE/CEB no. 6, de 20 de setembro de 2012.
Resolução do IFMA n° 86/2011, de 05 de outubro de 2011.
Resolução do IFMA n° 142014, de 28 de março de 2014.
Projeto de Implantação da UEP. Unidade de Educação Profissional de Porto Franco do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia/IFMA. 10 de setembro de 2013.

63

