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1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Denominação do curso 

Especialização em Gestão do Agronegócio 

Modalidade Nível 

A distância Pós-graduação lato sensu  

Carga Horária 

Disciplinas 

Carga Horária 

Total 

360 360 

Área do conhecimento Público-alvo 

6020000-6 Administração 

Graduados em Administração, Contabilidade, Gestão do 

Agronegócio, Gestão de Recursos Humanos, Agronomia, 

Zootecnia, Medicina Veterinária e áreas afins 

Periodicidade Frequência Formato 

Eventual Única Convencional 

Número de vagas Local de realização 

35 vagas IFMT campus Alta Floresta 

Duração Período de realização 

12 meses 2º semestre de 2022 a 1º semestre de 2023 

Coordenação 

A ser nomeado após autorização para criação do curso 

Portaria de nomeação 

Formação acadêmica; link do currículo Lattes 

e-mail; telefone 

Endereço do campus 

Rodovia MT 208, Lote 143-A, Loteamento Aquarela - Hamoa. Caixa Postal 148. 

Alta Floresta, Mato Grosso, CEP: 78580-000 
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2. APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 O curso de Especialização em Gestão do Agronegócio foi planejado com o intuito 

de atender à demanda regional por maior qualificação de gestores de empreendimentos 

agropecuários. Ele faz parte das ações propostas pelo campus Alta Floresta no Plano de 

Desenvolvimento Institucional do IFMT para o período de 2019 a 2023 (IFMT, 2019). 

Uma das características dos empreendimentos agropecuários é a grande variedade de 

atividades e perfis de profissionais envolvidos em sua gestão. Por esse motivo, o público 

alvo do curso é também bastante variado. Ao longo do curso, esperamos que o discente 

compreenda e analise a estrutura dinâmica e multiprofissional das principais cadeias 

produtivas do agronegócio, desenvolvendo competências para que planeje e execute sua 

gestão técnica, financeira e de recursos humanos, atuando como agentes de desenvolvimento 

local e pilares para o crescimento econômico justo e sustentável, respeitando as 

determinações legais que regulamentam a atividade, preservando o meio ambiente e 

contribuindo para o bem-estar social. 

 

3. HISTÓRICO E PERFIL INSTITUCIONAL DO CAMPUS 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) é a 

principal instituição de educação profissional e tecnológica do estado. Oferece ensino em 

todos os níveis de formação, além de promover a pesquisa e a extensão. O IFMT, em sua 

atuação, observa os seguintes princípios norteadores: 1) compromisso com a justiça social, 

equidade, cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência, publicidade e 

gestão democrática; 2) verticalização do ensino e sua integração com a pesquisa e a extensão; 

3) eficácia nas respostas de formação profissional, difusão do conhecimento científico e 

tecnológico e suporte aos arranjos produtivos educacionais, locais, sociais e culturais; 4) 

inclusão de pessoas com deficiência e com necessidades educacionais especiais; 5) natureza 

pública e gratuita do ensino regular, sob a responsabilidade da União. 

 O IFMT apresenta, assim, função estratégica no processo de desenvolvimento 

socioeconômico de Mato Grosso, na medida em que a qualificação profissional, o incentivo 

à pesquisa, os projetos de extensão e as demais ações da instituição estão diretamente 

relacionados ao aumento da produtividade, inovação nas formas de produção e gestão, 

melhoria da renda dos trabalhadores e qualidade de vida da população em geral. A missão 

da instituição está voltada para “educar para a vida e para o trabalho”, sempre focada no 

compromisso com a inclusão social, tendo como visão “ser uma instituição de excelência na 

educação profissional e tecnológica, qualificando pessoas para o mundo do trabalho e para 
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o exercício da cidadania por meio da inovação no ensino, na pesquisa e na extensão”. É neste 

contexto que, em 2015, acontece a implantação do IFMT campus Alta Floresta, como 

resultado do Plano de Expansão, fase III, da Rede Federal de Educação Tecnológica, 

articulada pelo MEC e Reitoria do IFMT, no ano de 2010.  

 Localizada no extremo norte do estado de Mato Grosso (Figura 1a), Alta Floresta 

possui uma população estimada de 51 mil habitantes (IBGE, 2021). A sede do município 

fica a 830 quilômetros da capital Cuiabá. Em sua trajetória econômica, Alta Floresta teve 

uma fase inicial com intensa atividade agrícola através do cultivo de café, cacau e guaraná, 

além do extrativismo mineral, com atividades auríferas iniciadas na década de 1980, 

aumentando a população de forma extraordinária neste período. Já em 1990, com a queda 

do preço do ouro, a economia da cidade passou a depender principalmente da pecuária e do 

extrativismo de madeira. Já no segundo milênio, com o aumento das pressões ambientais, 

poucas empresas madeireiras se mantiveram no mercado, ganhando então a pecuária o papel 

de principal atividade econômica da região. Alta Floresta possui, atualmente, um dos 

maiores rebanhos bovinos de Mato Grosso (IBGE, 2017). 

 

 

Figura 1 – O município de Alta Floresta e sua área de influência. a) localização geográfica 

do município no estado de Mato Grosso (Fonte: Abreu, 2015). b) localização geográfica do 

território Portal da Amazônia (Fonte: Olival et al., 2006). 

 

Nos últimos anos, a comunidade local, junto a instituições públicas e outras 

lideranças têm buscado alternativas para a consolidação econômica do município por meio 

do estímulo ao comércio, agropecuária e turismo. Além disso, o município é considerado 

pólo geo-educacional e econômico, estando situado numa região estratégica, denominada 

território Portal da Amazônia (Figura 1b). Segundo o Instituto Centro Vida (ICV), essa área 

de influência da Rodovia BR-163 compreende, além de Alta Floresta, mais quinze 
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municípios: Apiacás, Carlinda, Colíder, Guarantã do Norte, Marcelândia, Matupá, Nova 

Bandeirantes, Nova Canaã do Norte, Nova Guarita, Nova Monte Verde, Nova Santa Helena, 

Novo Mundo, Paranaíta, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. Atualmente, o Portal 

da Amazônia possui cerca de 260.000 habitantes (IBGE, 2021). 

 As atividades de implantação do campus tiveram um grande desenvolvimento a 

partir dos meses de setembro e outubro de 2013, os quais foram marcados pela abertura do 

edital para licitar a construção do campus e a abertura do concurso para contratação de 

técnicos administrativos. Através de um estudo que envolveu a consulta a dirigentes de 

diversas instituições de relevância municipal, o campus definiu que ofertaria cursos nos 

eixos Gestão e Negócios, Recursos da Natureza e Turismo, Hospitalidade e Lazer. Logo, 

foram elaborados os primeiros Projeto Pedagógicos do Curso Técnico em Logística 

Integrado ao Nível Médio - PROEJA; Curso Técnico em Administração e Curso Técnico 

em Agropecuária; além do Curso Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos; Bacharelado 

em Administração e Bacharelado em Zootecnia. Desta forma, com a Missão de “Educar para 

a Vida e para o Trabalho”, através do campus Alta Floresta o IFMT já contribui 

significativamente para o desenvolvimento do extremo Norte do Mato Grosso e, aos poucos, 

torna-se referência para a consolidação de Alta Floresta como polo universitário.    

 O IFMT campus Alta Floresta caracteriza-se por um perfil acadêmico misto entre 

agrícola e urbano. Como vocação agrícola, o instituto forma profissionais nas áreas de 

produção animal, vegetal e agroindustrial, enquanto em sua vocação urbana, forma 

profissionais na área de gestão empresarial. No desenvolvimento de suas funções e 

atividades, o campus Alta Floresta pretende ser uma instituição: 1) ética, consciente de sua 

responsabilidade social e compromissada com os valores de justiça, igualdade e fraternidade; 

2) atuante no resgate da cidadania, na formação do cidadão como ser ético e político, 

consciente de suas responsabilidades, de seus direitos e deveres, apto a intervir no processo 

de desenvolvimento socioeconômico da comunidade em que atua, com uma visão 

integradora de sociedade e do mundo; 3)  aglutinadora, aberta a todo o saber, crítica, criativa 

e competente, com vistas a contribuir para o desenvolvimento do estado e da região em que 

está inserida; 4) comprometida com resultados, com foco no elevado desempenho 

acadêmico-científico de sua comunidade; 5) aberta a parcerias e alianças com outras 

instituições, objetivando desenvolver programas de integração com vistas à formação e ao 

aperfeiçoamento dos valores humanos destinados à atuação na prática profissional. 
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4. JUSTIFICATIVA 

 As rápidas transformações observadas na sociedade moderna, a alta velocidade de 

implementação de inovações tecnológicas nos processos produtivos e os avanços científicos 

que incidem sobre a sociedade, o mercado de trabalho e as condições de exercício 

profissional, impõem ao sistema educacional a necessidade de formar profissionais com base 

cada vez mais sólida e multidisciplinar. O IFMT Campus Alta Floresta vem observando que, 

na região em que está inserido, há certa carência de profissionais qualificados que possam 

atender, de modo satisfatório, às novas demandas do agronegócio. 

 Dados do Sebrae (Sebrae, 2021), informam que Alta Floresta possui 5.749 empresas 

atuantes no município, sendo 2.142 empresas no setor de serviços, 2.071 no comércio, 701 

na indústria e 693 no ramo de construção civil. A região de Alta Floresta é reconhecida pela 

produção pecuária, tendo no ano de 2020, de acordo com o IBGE, 791.935 cabeças de gado, 

7.973 suínos, 51.653 galináceos e outros. Além da pecuária, o município é produtor e 

exportador de madeira, produtor de mel, castanha-do-pará e diversos outros produtos. Nos 

últimos anos, na região de Alta Floresta a produção de grãos tem crescido exponencialmente.  

 Toda essa produção de matéria-prima atrai indústrias e estabelecimentos ligados ao 

setor do agronegócio. Atualmente, estão instalados no município um frigorífico bovino de 

grande porte, dois frigoríficos de pequeno porte para bovinos e pequenos animais, dois 

laticínios, duas beneficiadoras de arroz, duas beneficiadoras de café, uma beneficiadora de 

castanha do Brasil, uma fábrica de ração, uma fábrica de condimentos, dentre outros. A 

gestão técnica e profissional de todo este complexo produtivo é fator primordial para o 

sucesso do plano de desenvolvimento não só de Alta Floresta, mas também de todos os 

municípios que compõem o território Portal da Amazônia. É com base nessa premissa que 

se justifica a criação do curso de Especialização em Gestão do Agronegócio. 

 A opção pela oferta do curso na modalidade a distância se fundamentou em algumas 

características ligadas ao momento atual da sociedade e ao perfil esperado dos futuros 

ingressos: 1) frente à situação pandêmica da COVID 19, fica difícil planejar um curso de 

duração relativamente curta na modalidade presencial. Qualquer imprevisto que culmine na 

suspensão temporária de atividades presenciais no campus pode impactar de maneira 

significativa o cumprimento do cronograma proposto para o curso; 2) imaginamos que a 

maior parte de nosso público será composto por profissionais que já atuam no mercado de 

trabalho, tanto no município de Alta Floresta como em outros municípios de Mato Grosso. 

Fato é que estamos em um estado com dimensões territoriais gigantescas e a necessidade de 

locomoção para Alta Floresta pode ser um impeditivo à participação no curso para alguns 
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profissionais. Além disso, temos observado um aumento significativo pela demanda de 

cursos de especialização na modalidade a distância em todo o país, o que nos permite supor 

que, desta forma, teremos um número maior de candidatos e um processo seletivo mais 

robusto e eficaz. 

A proposta de oferta deste curso surgiu em 2019 com a participação da sociedade, 

por meio de audiência pública e pesquisa de demanda, resultando no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019/2023. Na previsão de ofertas de cursos de pós-

graduação em Lato Sensu, destaca-se Sustentabilidade e Meio Ambiente, Agroecologia e 

Sistemas Integrados, Gestão Organizacional, tendo os cursos da área de Gestão e do 

Agronegócios sido apontados como os mais desejados pela região.    

O projeto se justifica no que tange à coleta de dados quantitativos, nos resultados de 

pesquisas realizados anos de 2019 e 2021, que culminaram em um relatório de análise de 

viabilidade. Ressaltando que o campus do IFMT - campus Alta Floresta possui em vigência 

3 (três) cursos de graduação, Bacharelado em Administração, Bacharelado em Zootecnia e 

Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos, tendo em sua totalidade 128 egressos (74, 40 

e 14 alunos, respectivamente). Cabe ressaltar ainda que, pelo fato de o curso ser ofertado na 

modalidade EAD, isso amplia a demanda para o nível local, regional e nacional. 

Em dados coletados em outras duas instituições de ensino superior da cidade de Alta 

Floresta, nos últimos três anos, foi possível notar que há uma quantidade considerável de 

formandos que poderiam se interessar em cursar o curso de especialização. Em uma das 

instituições, para os cursos superiores de Administração, Contabilidade e Agronegócio, a 

média de formandos por ano é de 75 alunos (levando em consideração que esses cursos têm 

apenas uma entrada ao ano). Na outra instituição, para os cursos superiores de Direito, 

Engenharia Florestal e Agronomia, a média de formandos por ano é de 140 alunos (para 

duas entradas ao ano). Apesar de não serem números muito expressivos, há de se ressaltar 

que o contexto de pandemia fez com que houvesse uma evasão significativa de alunos de 

todas as instituições de ensino pelo país, o que precisa ser levado em consideração.   

 

5. OBJETIVOS 

 5.1. Objetivo geral  

 Capacitar profissionais de diferentes áreas do conhecimento na gestão 

administrativa, financeira e técnica das diferentes cadeias produtivas e empreendimentos 

ligados ao Agronegócio.  
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 5.2. Objetivos específicos  

 a) Ampliar, na esfera local, o número de profissionais capacitados para a gestão de 

empreendimentos do Agronegócio, considerando suas nuances regionais; 

 b) Prover à região do Portal da Amazônia recursos humanos capazes de sustentar o 

desenvolvimento das cadeias agropecuárias, estimulando a economia local e contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e social; 

 c) Estimular e solidificar a experiência dos alunos com ferramentas remotas e 

tecnologias da informação e comunicação (TICs), facilitando sua implementação em suas 

rotinas de trabalho. 

 

6. REQUISITOS E FORMAS DE ACESSO 

 A abertura de processo seletivo para novas turmas do curso será feita mediante edital 

específico, elaborado e gerido por comissão interna escolhida pelo Colegiado do Curso e 

nomeada pelo Diretor Geral do campus. O período de inscrição será de aproximadamente 

30 dias. 

 No momento da inscrição, serão exigidos dos candidatos: 

a) Via original e cópia do diploma de conclusão de curso de graduação reconhecido no país. 

No caso de graduados há menos de um ano, será aceita declaração de conclusão de curso 

expedida pelo órgão responsável pelo registro escolar da instituição, discriminando o prazo 

previsto para emissão do diploma; 

b) Via original e cópia do histórico escolar da graduação; 

c) via original e cópia da carteira de identidade, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento 

ou casamento; 

d) No caso de candidato do sexo masculino, original e cópia do certificado de reservista ou 

equivalente; 

e) Foto 3x4 recente; 

f) Comprovante de endereço atualizado; 

g) Currículo vitae e termo de responsabilidade sobre as informações apresentadas. 

 

 A seleção dos candidatos será efetuada levando-se em consideração: a) a exatidão 

dos documentos obrigatórios entregues no momento da inscrição; b) a área de atuação 

profissional do candidato e sua relação com os objetivos do curso; c) a área de formação do 

candidato. Os candidatos selecionados serão convocados para matrícula, a ser realizada até 

30 dias antes da data de início do período letivo. 
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7. METODOLOGIA 

 O curso de Especialização em Gestão do Agronegócio será ofertado na modalidade 

a distância, por meio de aulas assíncronas e materiais didáticos que serão disponibilizados 

pela plataforma AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) do IFMT Campus Alta Floresta. 

Adicionalmente, material complementar para leitura, vídeos instrutivos, exercícios e 

atividades diversas serão disponibilizados pelos docentes, em salas de aula criadas no 

próprio AVA, nas quais docentes e alunos poderão interagir em tempos diversos por meio 

de ferramentas como fóruns de discussão, chats e troca de mensagens.  

 Ao efetuarem a matrícula, todos os alunos receberão acesso ao AVA/Moodle do 

IFMT, onde terão perfil individualizado e acesso às diferentes salas de aula do curso. As 

salas de aula virtuais serão criadas e gerenciadas pelo docente responsável pela disciplina, 

que ficará incumbido também pelo atendimento e acompanhamento virtual dos alunos. 

Formato, recursos e o layout final das salas de aula serão definidos em conjunto e 

antecipadamente pelos docentes do curso, pedagogos e representante do Núcleo de Ensino 

a Distância (NEaD) do campus. O Laboratório de Informática do campus e também seu 

Laboratório de Práticas Simuladas ficarão à disposição de docentes e discentes do curso para 

utilizarem, caso seja necessário. Além disso, a equipe de TI e do NEaD do campus também 

estarão disponíveis para atender dúvidas e dificuldades no acesso ao AVA/Moodle. 

 Em cada disciplina, o desempenho acadêmico do discente será mensurado por meio 

de avaliação de aprendizagem e da participação nas atividades disponibilizadas na 

plataforma. A avaliação de aprendizagem será realizada por meio de provas, relatórios, 

trabalhos em grupo, ou outra forma de avaliação prevista no Regulamento Didático do 

IFMT, sendo o docente responsável pela escolha do método mais adequado. Tais atividades 

serão ofertadas de modo assíncrono pelo docente na sala virtual de sua disciplina no 

AVA/Moodle do IFMT, sendo disponibilizado aos alunos tempo adequado para sua 

conclusão e envio. Ao final da disciplina, uma nota de 0 a 10 pontos será atribuída a cada 

aluno por meio da média da pontuação obtida em cada atividade avaliativa.  

 Antes do início do curso, o Colegiado, junto à equipe de pedagogos e representante 

do NEaD do campus, decidirá pela necessidade e oferta de curso de capacitação em EAD 

aos docentes. 

 



13 
 

 7.1. Material didático 

 O material didático serve para motivar o estudante e o docente a construírem o 

conhecimento juntos. Em muitos casos, um bom material didático pode ser decisivo para a 

manutenção do aluno no curso. Assim, ao preparar o seu material, os docentes do curso de 

Especialização em Gestão do Agronegócio levarão em conta o fato do seu conteúdo ser 

disponibilizado em ambiente virtual de aprendizagem. O mesmo cuidado será dado à 

elaboração de aulas e demais atividades síncronas. O curso conta também com equipe 

multidisciplinar que deverá ser consultada pelo docente quanto à adequação de seu material 

à sua proposta e aos objetivos do curso.  

 

8. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 A organização curricular do curso de Especialização em Gestão do Agronegócio foi 

estruturada de modo a suportar os objetivos do curso e proporcionar aos alunos a aquisição 

de conhecimentos e capacidade de análise crítica que permitam sua capacitação na gestão 

técnica, financeira e administrativa do agronegócio. 

O prazo total para o cumprimento de todos os componentes curriculares será de 12 

meses. 

   

 8.1. Componentes curriculares 

DISCIPLINA DOCENTE TITULAÇÃO CH 

Introdução à modalidade de educação a 

distância  

Adriano Especialista 25 

Comunicação empresarial Jordana Doutorado 25 

Direito aplicado ao agronegócio Eveline Mestrado 25 

Marketing no agronegócio Lenoir Doutorado 25 

Cadeias agropecuárias I 

Maria 

Maiara 

Doutorado 

30 
Simone Mestrado 

Thiago Doutorado 

Métodos quantitativos aplicados ao 

agronegócio 

Francisco  Doutorado 25 

Análise de viabilidade econômica e financeira Priscila Mestrado 25 
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Gestão de pessoas e Relações Interpessoais Elisângela Especialização 30 

Metodologia científica Romário Mestrado 25 

Sustentabilidade no agronegócio Marcelo 

Bruno 

Doutorado 25 

Gestão de vendas e relacionamento com 

cliente 

Lenoir Doutorado 25 

Planejamento estratégico Valdivino Mestrado 25 

Cadeias agropecuárias II 

Marcelo 

Piassi 

Doutorado 25 

Business English Jordana Doutorado 25 

CARGA HORÁRIA TOTAL EM DISCIPLINAS 360 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 360 
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 8.2. Ementário  

 

DISCIPLINA 

Introdução à modalidade de educação a distância  

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Contextualização histórica. Bases conceituais e fundamentos. Mediação pedagógica no 

contexto da EaD. As TICs no processo de ensino e aprendizagem – práticas 

metodológicas. Organização de sistemas de EaD: tutoria, estrutura tecnológica, avaliação 

e material didático.  

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar o contato com importantes fundamentos, definições, características e 

curiosidades históricas sobre a Educação a Distância no Brasil e no mundo. Para tanto, 

apresentaremos conceitos e informações que acompanharão os alunos durante todo o 

curso.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar os discentes para: a) ler e interpretar textos escritos em Língua Portuguesa; b) 

organização de ideias e argumentação; c) atuar em situações de produção e interação na 

área de negócios; d) favorecer habilidades reconhecimento e produção da escrita 

empresarial; e) favorecer habilidades de reconhecimento, organização de textual e de 

ideias e escrita científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MATTAR, João. Guia de Educação a distância. 1. ed. São Paulo, SP: Portal educação, 

2011. 104 p.  

TORI, Romero; TORI, Romero. Educação sem distância: as tecnologias interativas na 

redução de distâncias em ensino e aprendizagem. 1. ed. Porto Alegre - RS: Bookman, 

2006. 254 p. 

POCHO, Cláudia Lopes et al. Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na 

sala de aula. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004. 119 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, Marco; SILVA, Marco; SANTOS, Edméa. Avaliação da aprendizagem em 

Educação Online: fundamentos, interfaces e dispositivos, relatos de experiências. 1. ed. 

São Paulo - SP: Loyola, 2006. 537 p. 

PAIS, Luiz Carlos. Educação escolar e as tecnologias da informática. 1.ed. reimpr. Belo 

Horizonte, MG: Autêntica, 2005. 165 p. 

GOUVÊA, Guaracira & OLIVEIRA, Carmem Irene. Educação a distância na formação 

dos professores: viabilidades, potencialidades e limites. Rio de Janeiro: Vieira & Lent, 

2006.  

KENSKI, Vani Moreira. Tecnologias e ensino presencial e a distância. 5ed. Campinas: 

Papirus, 2008.  
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DISCIPLINA 

Comunicação empresarial 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Comunicação e interação social. Linguagem oral e escrita. Texto e textualidade. Gêneros 

textuais. Conceitos básicos da comunicação empresarial. A comunicação empresarial e 

seus principais instrumentos. Comunicação on-line. Gêneros técnicos e acadêmicos. 

OBJETIVO GERAL 

Trabalhar a Língua Portuguesa a fim de aprimorar as habilidades de comunicação e 

interação dos alunos em uma sociedade textualmente mediada, como parte da  formação 

do profissional para atuação na área administrativa e do indivíduo para a sociedade 

brasileira contemporânea. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar os discentes para: a) ler e interpretar textos escritos em Língua Portuguesa; b) 

organização de ideias e argumentação; c) atuar em situações de produção e interação na 

área de negócios; d) favorecer habilidades reconhecimento e produção da escrita 

empresarial; e) favorecer habilidades de reconhecimento, organização de textual e de 

ideias e escrita científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LUIZARI, K. Comunicação empresarial eficaz: como falar e escrever bem. 2. ed. 

Curitiba, PR: Intersaberes, 2014.  

PIMENTA, MA. Comunicação empresarial. 8. ed. Campinas, SP: Alínea, 2015.  

TAVARES, M. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e 

prática. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GOLD, M. Redação Empresarial. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010. 

ARGENTI, PA. Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e 

reputação. 6. ed. Rio de Janeiro, RJ: Elsevier, 2014.  

BUENO, WC. Comunicação empresarial: alinhando teoria e prática. Barueri, SP: 

MEDEIROS, JB; TOMASI, C. Comunicação empresarial. 4. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2014.  
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DISCIPLINA 

Direito aplicado ao agronegócio 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Direito agrário: Função social do imóvel rural; classificação do imóvel rural; política 

agrícola brasileira. Direito ambiental: Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA) e 

Licenciamento ambiental; Novo Código Florestal, Área de Preservação Permanente 

(APP) e Reserva Legal (RL); Cadastro Ambiental Rural (CAR). Direito empresarial: 

Atividade empresarial no agronegócio; contratos do agronegócio; títulos de crédito do 

agronegócio. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar aos discentes os conceitos e princípios que regem o Direito Agrário, o Direito 

Ambiental e o Direito Empresarial, explicitando a aplicabilidade dessas disciplinas 

jurídicas para o profissional da gestão em agronegócio. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Explanar os princípios e institutos básicos do Direito Ambiental, expondo os principais 

aspectos da legislação e política ambiental aplicáveis ao agronegócio;  

b) Abordar os princípios e institutos básicos do Direito Agrário, expondo os principais 

aspectos da legislação e política agrícola;  

c) Expor os aspectos do direito empresarial pertinentes ao exercício da empresa rural 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANTUNES, PB. Direito ambiental. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2019.  

BURANELLO, R. Manual do direito do agronegócio. 2. ed. São Paulo: Saraiva Jun, 2018.  

MARQUES, BF. Direito agrário brasileiro. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COELHO, FU. Manual de direito comercial: direito de empresa. 28. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

FIORILLO, CAP. Curso de direito ambiental brasileiro.16. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

RAMOS, ALSC. Direito empresarial esquematizado. 5. ed. São Paulo: Método, 2015.  

RIZZARDO, A. Curso de direito agrário. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015.  

SOUZA, LM; RODRIGUES, RM. Direito do agronegócio: teoria e prática. São Paulo: 

LTr, 2019.  
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DISCIPLINA 

Marketing no agronegócio 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Conceitos centrais e orientação para o mercado. Os 4Ps. Sistema de informações e 

pesquisa de marketing. Macro e microambiente. Comportamento do consumidor. 

Segmentação e Posicionamento. Decisões sobre produtos e serviços. Decisões sobre 

preços e canais de distribuição. Principais canais e estratégias de Marketing Digital. 

Monitoramento e medição. Exemplos e aplicações de marketing digital no agronegócio 

brasileiro. 

OBJETIVO GERAL 

Ampliar os conhecimentos da gestão de empresas do agronegócio com enfoque de visão 

mercadológica, sob os princípios de segmentação e posicionamento no mercado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Fornecer conhecimentos e metodologias adequadas à tomada de decisões em empresas 

no setor de agronegócios; 

Preparar os alunos para aplicar segmentação de mercado nas empresas que atuam, bem 

como, posicionar a empresa estrategicamente conforme seu perfil de cliente; 

Compartilhar conhecimento sobre estratégias, ações e métricas de desempenho para 

empresas que atuam no ambiente digital; 

Capacitar o aluno a entender a nova realidade do agronegócio brasileiro e sua importância 

no âmbito mundial; 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CHURCHILL JR, GA; PETER, JP. Marketing: criando valor para os clientes. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2015. 

URDAN, FT; URDAN, AT. Gestão do composto de marketing: visão integrada de 

produto, preço, distribuição e comunicação táticas para empresas brasileiras casos e 

aplicações. São Paulo: Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: foco na decisão. 3 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2014. 

NEVES, MF; CASTRO, LT. Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

TORRES, C. A bíblia do marketing digital: tudo o que você queria saber sobre marketing 

e publicidade na internet e não tinha a quem perguntar. São Paulo: Novatec Editora, 2018. 
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DISCIPLINA 

Cadeias produtivas I  

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

30 h 

EMENTA 

Introdução à agricultura; cadeia produtiva do algodão; cadeia produtiva da cana-de-

açúcar, cadeia produtiva do milho, cadeia produtiva da soja. 

OBJETIVO GERAL 

Expor ao discente as principais características e a importância das cadeias produtivas das 

culturas de maior relevância do agronegócio brasileiro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar e debater características das cadeias produtivas das principais culturas de 

importância agrícola no cenário nacional;  

Promover o senso crítico e o entendimento dos processos decisórios necessários à 

inserção e condução das cadeias produtivas das principais culturas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVES, LRA; BACHA, CJC. Panorama da Agricultura Brasileira. Campinas: Editora 

Alínea, 2018. 

ARAÚJO, MO segredo do grão: o comércio de comodities agrícolas. 1ª. Edição. Curitiba: 

2017. 

BATALHA, MO. Gestão agroindustrial. v. 2. 5º Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

CONAB - ACOMPANHAMENTO DA SAFRA BRASILEIRA – Cana-de-açúcar. V.6 - 

SAFRA 2019/20 - N.4 - Quarto levantamento | ABRIL 2020. 

FERREIRA, CD; OLIVEIRA, M; ZIEGLER, V. Tecnologia industrial de grãos e 

derivados. 1.ed. Curitiba: Editora CRV, 2020. v.I. 326p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANTANA, AC; AMIN, MM. Cadeias produtivas e oportunidades de negócios na 

Amazônia. Belém: UNAMA, 2002.  

VIEIRA, RCM et al. Cadeias produtivas no Brasil: análise de competitividade. Brasília: 

Embrapa; FGV, 2001.  

NEVES, MF; THOMÉ ECL. Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos. São 

Paulo: Atlas, 2003. 8.2.  

CAIXETA-FILHO, JV; GAMEIRO, AH. Transporte e logística em sistemas 

agroindustriais. São Paulo: Atlas, 2001. 

MICELI, WM. Derivativos de agronegócios: Gestão de riscos de mercado. São Paulo: 

Saint Paul Editora, 2017.  

  



20 
 

DISCIPLINA 

Métodos quantitativos aplicados ao agronegócio 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Conceitos de matemática financeira: porcentagem; taxa de juros; juros simples; juros 

compostos; inflação e índices de preços. Conceitos básicos de estatística: tabelas; análise 

gráfica; medidas de centralidade e dispersão. Estudo e análise de artigos e relatórios 

técnicos que tratam sobre inflação e seus impactos no agronegócio. 

OBJETIVO GERAL 

Estudar os tópicos fundamentais de matemática financeira e estatística e desenvolver a 

capacidade de analisar artigos e relatórios técnicos para auxiliar na tomada de decisões. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aprimorar os conhecimentos de matemática financeira e conhecer suas aplicações no 

agronegócio; desenvolver a capacidade de interpretar tabelas e gráficos; aplicar as 

medidas de centralidade e de dispersão para extrair informações de um conjunto de dados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRESPO, AA. Estatística fácil. 19.ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2009. 

IEZZI, G; DEGENSZJN, D; HAZZAN, S. Fundamentos de matemática elementar: 

matemática comercial, matemática financeira, estatística descritiva. 2. ed. São Paulo, SP: 

Atual, 2013. v. 11. 

POMPEO, JN; HAZZAN, S. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONSECA, JS; MARTINS, GA. Curso de estatística. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2010 

IEZZI, G; MURAKAMI, C. Fundamentos de matemática elementar: conjuntos, funções. 

9. ed. São Paulo, SP: Atual, 2013. v. 1. 

VIEIRA, S. Estatística básica. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012. 

VIEIRA SOBRINHO, JD. Matemática financeira. 7. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2000. 
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DISCIPLINA 

Análise de viabilidade econômica e financeira 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Análise de projetos de investimento. Métodos de avaliação de alternativas econômicas. 

Projeção e estimativa do fluxo de caixa. Financiamento para o projeto. 

OBJETIVO GERAL 

Analisar a viabilidade econômica de um projeto à luz das principais ferramentas através 

dos métodos de avaliação de investimento e financiamento nas decisões financeiras 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De forma específica, ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a: 

Conhecer os conceitos e os fundamentos da viabilidade econômica e financeira; 

Entender e aplicar os métodos de investimento e decisões financeiras em projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GITMAN, LJ. Princípios de administração financeira. 12. ed. São Paulo, SP: Pearson 

Prentice Hall, 2014. 

GROPPELLI, A. A; NIKBAKHT, Ehsan. Administração financeira. 8 ed. São Paulo: 

Saraiva, 2016. 

HOJI, Masakazu. Administração financeira e orçamentária. 11. ed. São Paulo, SP: Atlas, 

2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SANVICENTE, AZ. Administração financeira. 3. ed. São Paulo, SP: Atlas, 2014. 

ROSS, SA; JEFFREY, J; WESTERFIELD, R; LAMB, R. Administração financeira. 10 

ed. Porto Alegre, RS: AMGH, 2015. 

MAÇÃES, MAR. Gestão financeira, orçamentação e controle orçamental. - ed. Portugal: 

Actual, 2019. 

SOUZA, AB. Curso de administração financeira e orçamento. - ed. São Paulo: Atlas, 

2014. 

SILVA, JP. Análise financeira das empresas. 13. ed. São Paulo - SP: Cengage Learning, 

2017. 

CASAROTTO FILHO, N; KOPITTKE, BH. Análise de investimentos: matemática 

financeira, engenharia econômica, tomada de decisão, estratégia empresarial. 11. ed. São 

Paulo: Atlas, 2010 
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DISCIPLINA 

Gestão de Pessoas e Relações Pessoais 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

30 h 

EMENTA 

O papel da Gestão de Pessoas. Gestão por competências. Recrutamento e seleção. 

Treinamento e Desenvolvimento. Avaliação de desempenho e feedback. Planejamento de 

RH no Agronegócios. Contratos de Trabalho. Eu nas relações interpessoais (psicologia 

comportamental, valores, princípios, personalidade, ética e moral); comunicação 

interpessoal (linguagem, formas de comunicação e expressão, interação); conflitos; 

relações humanas: pessoal e profissional, influenciar pessoas; comportamento em 

diversas situações com colaboradores, clientes, fornecedores etc. 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar uma visão global da gestão de pessoas no mundo organizacional 

contemporâneo, para que ela possa atuar profissionalmente nas organizações. Discutir os 

mais variados conceitos dentro das relações interpessoais, mostrando aos discentes a 

importância das relações interpessoais no trabalho e como pode influenciar em diversos 

aspectos. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De forma específica, ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a: 

Identificar os conceitos e os papéis da gestão de pessoas; 

Articular os processos de gestão de pessoas com a prática voltada ao agronegócio. 

Relacionar a teoria com a prática no dia a dia nas relações profissionais;  

Criar uma identificação do discente com o tema proposto objetivando o entendimento do 

mesmo e mudanças nas relações interpessoais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

LACOMBE, FJM. Recursos humanos: princípios e tendências. 2. ed. São Paulo, SP: 

Saraiva, 2011. 

MILKOVICH, GT; BOUDREAU, JW; MARCONDES, RC. Administração de recursos 

humanos. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

LUCENA, MDS. Planejamento estratégico de recursos humanos. São Paulo, SP: Atlas, 

2017. 

WAGNER, JA. Comportamento organizacional: criando vantagem competitiva. São 

Paulo, SP: Saraiva, 2012 

ROBBINS, SP. Comportamento organizacional: teoria e prática no contexto brasileiro. 

São Paulo, SP: Pearson Education do Brasil, 2014. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

MARRAS, JP. Administração de recursos humanos. 15. ed. São Paulo, SP: Saraiva, 2016 

ARAÚJO, MJ. Fundamentos de agronegócios. 3. ed. São Paulo - SP: ATLAS, 2018. 

MAÇÃES, MAR. Pessoas e gestão de equipes. - ed. Portugal : Actual, 2017. 

IVANCEVICH, JM. Gestão de recursos humanos. 10. ed. São Paulo, SP: McGraw-Hill, 

2008.  

DUTRA, JS; DUTRA, TA; DUTRA, GA. Gestão de pessoas: realidade atual e desafios 

futuros. [S.l: s.n.], 2017. 

CHIAVENATO, I. Comportamento organizacional: a dinâmica do sucesso das 

organizações. São Paulo: Manole, 2014. 

MINICUCCI, A. Relações humanas: psicologia das relações interpessoais. 6 ed. Atlas, 

São Paulo-SP, 2019. 
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DISCIPLINA 

Metodologia científica 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

O que é uma pesquisa científica. Estruturação de uma pesquisa científica. Pesquisa 

qualitativa e pesquisa quantitativa. Métodos de análise quantitativos e qualitativos. 

Citações e referências em uma pesquisa científica. Normas ABNT de trabalhos 

científicos. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender os princípios básicos de construção de um trabalho científico, seus 

objetivos, estrutura e escolhas metodológicas.   

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Aplicar fundamentos teóricos para o emprego adequado da metodologia da pesquisa. 

Apresentar os principais métodos e técnicas de metodologia científica. 

Compreender o processo de construção do conhecimento, a partir de uma reflexão crítica, 

analítica e ética. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CRESWELL, JW. Projeto de pesquisa: métodos qualitativos, quantitativos e misto. 2. ed. 

Porto Alegre: Artmed, 2007. 

LAKATOS, EM; MARCONI, MA. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed. São 

Paulo: Atlas, 2003. 

MINAYO, MCS; DESLANDES, SF. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. 25. 

ed. Rev. Atual. Petrópolis: Vozes, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

GIL, AC. Como elaborar projetos de pesquisa. 3 ed., São Paulo: Atlas, 1991. 

GONZÁLEZ REY, F. Pesquisa qualitativa e subjetividade: os processos de construção 

da informação. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 

MINAYO, MCS; SANCHES, O. Quantitativo-qualitativo: oposição ou 

complementaridade? Caderno de Saúde Pública. Rio de Janeiro, v. 9, n. 3, p. 239-262, 

jul/set. 1993. 
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DISCIPLINA 

Sustentabilidade no agronegócio 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Contextualização histórica da educação ambiental. desenvolvimento sustentável, 

sustentabilidade ambiental, econômica e social. influências do meio ambiente e os 

recursos naturais. os índices de sustentabilidade. meio ambiente e poluição. a valorização 

ambiental junto com a valorização econômica. políticas ambientais. perspectivas atuais 

da educação ambiental. sustentabilidade no agronegócio. como alinhar os pilares 

econômicos, sociais e ambientais no agronegócio. 

OBJETIVO GERAL 

Incentivar os discentes para discussões sobre assuntos decorrentes da relação empresa 

com o meio ambiente e o desenvolvimento regional sustentado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Estimular ações que visem a sustentabilidade ambiental, econômica e social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NEVES, MF. Agronegócios e desenvolvimento sustentável: uma agenda para a liderança 

mundial na produção de alimentos e bioenergia. São Paulo: Atlas, 2009. 

CAVALCANTI, C. Desenvolvimento e natureza: estudos para uma sociedade 

sustentável. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2009. 

TACHIZAWA, T; ANDRADE, ROB. Gestão sócio ambiental: estratégias na nova era da 

sustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 

FEIL, AA; SCHREIBER, D. Sustainability and sustainable development: unraveling 

overlays and scope of their meanings. Cadernos EBAPE. BR, v. 15, n. 3, p. 667-681, 

2017. 

NEVES, MF. Agronegócios e desenvolvimento sustentável: uma agenda para a liderança 

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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALMEIDA, F. Os desafios da sustentabilidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 

CASAGRANDE JR., EF. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Curitiba: LT, 

2012. 

DIAS, GF. Educação ambiental: princípios e práticas. 9. ed. São Paulo: Gaia, 2010. 

LEFF, E. Saber ambiental: sustentabilidade, racionalidade, complexidade, poder. 8. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2011. 

DONAIRE, D. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 

BOFF, L. Sustentabilidade: O que é  - O que não é. 5. edição editora; Vozes, 2016. 
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DISCIPLINA 

Gestão de vendas e relacionamento com cliente 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Decisões sobre comunicação e vendas. Marketing de relacionamento. Práticas 

Contemporâneas de Marketing. Relacionamento no mercado B2B e B2C. Utilização de 

ferramentas/tecnologias para relacionamento e Métricas de desempenho. Marketing 

estratégico.  

OBJETIVO GERAL 

Compreender os conceitos centrais do Marketing de Relacionamento e Gestão de Vendas, 

reconhecer suas ferramentas e práticas organizacionais no contexto de Agronegócios. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Desenvolver os conhecimentos de técnicas na gestão de marketing e vendas;   

- Capacitar os profissionais no estudo dos mecanismos de comercialização no ramo de 

Agronegócio; 

- Preparar os alunos para se relacionar com maior eficácia e resultados com seus 

stakeholders. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

KOTLER, P; KELLER, KL. Administração de marketing. 15 ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2018. 

NEVES, MF; CASTRO, LT. Marketing e estratégia em agronegócios e alimentos. São 

Paulo: Atlas, 2011. 

YANAZE, MH. Gestão de marketing e comunicações: avanços e aplicações. São Paulo: 

Saraiva, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CHURCHILL JR, GA; PETER, JP. Marketing: criando valor para os clientes. 6. ed. São 

Paulo: Saraiva, 2017. 

KOTLER, P; ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. 15. ed. São Paulo: Pearson 

Education do Brasil, 2015. 

HOECKESFELD, L; SARQUIS, AB; URDAN, AT; COHEN, ED. Contemporary 

marketing practices approaches in the professional services industry in Brazil. Revista 

Pensamento Contemporâneo em Administração, v. 14, n. 1, p. 56-75, 2020. 

URDAN, FT; URDAN, AT. Gestão do composto de marketing: visão integrada de 

produto, preço, distribuição e comunicação táticas para empresas brasileiras casos e 

aplicações. São Paulo: Atlas, 2010. 
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DISCIPLINA 

Planejamento estratégico 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Definição da estratégia. Estratégias de crescimento. Diretrizes organizacionais: Missão, 

visão, valores e alinhamento das pessoas em função de uma estratégia. Etapas do 

planejamento estratégico. Fatores críticos de sucesso e capacidade para a manutenção de 

uma vantagem competitiva. 

OBJETIVO GERAL 

Compreender o processo de concepção, implementação e avaliação de estratégias 

empresariais visando à competitividade empresarial. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

De forma específica, ao final da disciplina o aluno deverá estar apto a: 

● Identificar os conceitos e os elementos da gestão estratégica; 

● Elaborar um planejamento estratégico voltado para as especificidades do agronegócio e 

suas particularidades. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARNEY, JB. Administração estratégica e vantagem competitiva. 5 ed. São Paulo - SP: 

Pearson Education, 2017. 

IRELAND, RD; PETER, JP. Administração estratégica. - ed. São Paulo - SP: Cengage 

Learning, 2015. 

CERTO, SC; PETER, JP. Administração estratégica. 3 ed. São Paulo: Pearson Education 

do Brasil, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FERNANDES, BHR. Administração estratégica. 4 ed. São Paulo : Saraiva , 2014. 

OLIVEIRA, DPR. Administração estratégica na prática . 8. ed. São Paulo : Atlas, 2013. 

SERTEK, P; GUINDANI, RA; MARTINS, TS. Administração e planejamento 

estratégico. - ed. Curitiba: InterSaberes, 2012. 

GAMBLE, JE. Fundamentos da administração estratégica. 2 ed. Porto Alegre : AMGH, 

2012. 

PORTER, ME; GOMEZ, JA. Garcia. Estratégia competitiva. 9. ed. Rio de Janeiro - RJ: 

Elsevier, 2004. 
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DISCIPLINA 

Cadeias agropecuárias II  

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Importância econômica da Pecuária. Espécies animais de destaque na produção intensiva 

de carne, ovos, mel, leite e derivados. Diferentes modelos de produção animal, impactos 

da segurança alimentar na produção de alimentos de origem animal. 

OBJETIVO GERAL 

Apresentar ao discente características importantes das cadeias produtivas na produção 

pecuária. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar e debater os principais aspectos das cadeias produtivas Pecuárias;  

Destacar as regionalidades do Portal da Amazônia associadas à produção de proteína 

animal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CABRAL, LS; ZERVOUDAKIS, JT. Nutrição e produção de bovinos de corte. Cuiabá: 

Anne Artes, 2011. 

CAMARGO, RCR; PEREIRA, FM; LOPES, MTR. Produção de mel. Teresina. Embrapa 

Meio-Norte, 2002. 138p. (Embrapa Meio-Norte. Sistemas de Produção; 3) 

FARIA, DE; FARIA FILHO, DE; MAZALLI, MR; MACARI, M. Produção e 

Processamento de Ovos de Poedeiras Comerciais. Campinas: FACTA, 2019. 

PEIXOTO, AM; MOURA, JC; FARIA, VP. Bovinocultura leiteira: fundamentos da 

exploração racional. Piracicaba: Fealq, 2000. 

SANTANA, AC; AMIN, MM. Cadeias produtivas e oportunidades de negócios na 

Amazônia. Belém: UNAMA, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BATALHA, MO. Gestão agroindustrial. v. 2. 5º Ed. São Paulo: Atlas, 2009. 

COSTA, PSC. Planejamento e implantação de apiário. Viçosa: CPT, 2007. 178p. 

JERÔNIMO, VB. Manual tecnológico de aproveitamento integral dos produtos das 

abelhas nativas sem ferrão. 2ed. Brasília: Instituto Sociedade, População e Natureza 

(ISPN), 2018. 212p. 

MACARI, M; MENDES, AA; MENTEN, JFM; NAAS, IA. Produção de frangos de 

corte. Campinas: FACTA, 2014. 

VIEIRA, RCM et al. Cadeias produtivas no Brasil: análise de competitividade. Brasília: 

Embrapa; FGV, 2001. 
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DISCIPLINA 

Business English 

CARGA HORÁRIA TOTAL (Teórica e Prática) 

25 h 

EMENTA 

Estratégias de leitura e compreensão textual. Previsão, inferência e seletividade. 

Marcadores Discursivos. Grupos nominal e verbal. Formação de palavras. Tempos 

verbais, Modalidade, instruções e imperativo. Business and corporate English. Abstracts. 

Online communication and professional E-mail. 

OBJETIVO GERAL 

Trabalhar a Língua Inglesa a fim de aprimorar as habilidades de comunicação e interação 

dos alunos em uma sociedade textualmente mediada, como parte da  formação do 

profissional para atuação na área administrativa e do indivíduo para a sociedade brasileira 

contemporânea. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Capacitar os discentes para: a) interpretar textos escritos em Língua Inglesa; b) 

organização de ideias e argumentação; c) atuar em situações de produção e comunicação 

na área de negócios; d) favorecer habilidades reconhecimento e escrita empresarial; e) 

favorecer habilidades de reconhecimento e escrita científica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura, módulo I. São Paulo: Texto 

Novo, 2004. 

MUNHOZ, R. Inglês Instrumental: estratégias de leitura, módulo II. São Paulo: Texto 

Novo, 2004. 

BARUM, GC. Inglês essencial para negócios: uma ferramenta prática para aprimorar o 

inglês profissional. São Paulo: Saraiva, 2011. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

CAMBRIDGE. Cambridge Business English Dictionary. 1. ed. Cambridge University 

Press do Brasil, 2011. 

MARTINS FONTES. Comunicação nos negócios em inglês. 1. ed. WMF Martins Fontes, 

2011. 

IGREJA, J. R. A. Talking business: Inglês Corporativo. Disal Editora, 2019. 
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9. AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

 Cada um dos componentes curriculares  será avaliado numa dimensão somativa, 

através de uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), admitindo-se frações de 0,1 (um décimo). Para 

ser considerado aprovado, o discente deve entregar todas as atividades propostas e alcançar 

média igual ou superior a 6,0 (seis) em cada um dos componentes curriculares. Caberá ao 

docente responsável pelo componente averiguar a participação dos discentes e a entrega das 

atividades propostas. 

 Sempre que possível, deverão ser adotados pelos docentes mecanismos para mitigar 

ou recuperar o desempenho discente insatisfatório nas avaliações, incluindo a recuperação 

da aprendizagem ao longo da disciplina, valorizando a adoção de abordagens e instrumentos 

avaliativos modernos, visando à aprendizagem e, consequentemente, ao êxito na disciplina. 

Havendo reprovação em componente curricular, por ser o curso de Especialização em 

Gestão do Agronegócio de oferta eventual, o estudante perderá o direito de receber o 

certificado de especialista, uma vez que não haverá nova oferta de componente curricular.  

 Nos casos previstos em lei em que o estudante estiver impossibilitado de participar 

das atividades, deverão ser aplicadas as disposições do Regulamento Didático do IFMT.  

 

10. PERFIL DO EGRESSO 

 Os profissionais formados no curso de Especialização em Gestão do Agronegócio 

estarão aptos a atuar na área de gestão, no planejamento, organização, direção e controle das 

diversas atividades do agronegócio, contribuindo para o desenvolvimento regional integrado 

e sustentado. Ao longo do curso, pretende-se desenvolver nos alunos: 

a) capacidade de dar significado e aprofundamento ao conhecimento acadêmico, 

mediante a interdisciplinaridade; 

b) capacidade de pensar estrategicamente, definindo e solucionando problemas no 

contexto do Agronegócio através da tomada de decisão ágil; 

c) capacidade de desenvolver raciocínio lógico, crítico e analítico nos diversos 

âmbitos gerenciais, organizacionais e sociais, propondo soluções inovadoras para a Gestão 

de Agronegócios; 

d) capacidade de transferir conhecimentos da vida e da experiência cotidianas para o 

ambiente de trabalho e do seu campo de atuação profissional; 

e) capacidade de elaborar, implementar e consolidar estratégias competitivas nas 

organizações do ramo de Agronegócios; 
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f) capacidade de utilizar ferramentas remotas e TICs em sua rotina profissional, 

possibilitando o engajamento em tempo real com players de qualquer parte do globo, 

favorecendo o desenvolvimento de um ecossistema mais eficiente ao atingimento de seus 

objetivos; 

g) capacidade de atuar com espírito empreendedor e liderança para promover a 

mudança e a inovação no ramo de Agronegócio. 

 

11. QUADRO DOCENTE 

TOTAL DE DOCENTES 
DOCENTES DO QUADRO 

PERMANENTE DA INSTITUIÇÃO 

14 14 

ESPECIALISTAS MESTRES DOUTORES 

2 5 7 

 

Prof. Esp. Adriano Campos 

Possui graduação em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Mato Grosso 

(2004) e curso de especialização Latu Sensu em Administração de Sistemas de Informação 

pela Universidade Federal de Lavras (2006). Já foi professor da Universidade de Cuiabá e 

ocupou o cargo de Tecnólogo em Redes da Universidade Federal de Mato Grosso, Campus 

Universitário de Sinop. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase 

em Redes de Computadores. Atualmente é professor de Informática no Instituto Federal de 

Mato Grosso - Campus Alta Floresta. http://lattes.cnpq.br/0639930598999768 

 

Prof. Esp. Elisângela Maria da Silva 

Especialista em Gestão Estratégica pela União do Ensino Superior de Nova Mutum 

(UNINOVA); Especialista em Educação Ambiental pela Faculdade de Ensino Superior de 

Marechal Cândido Rondon (UNIFASS); Graduada em Administração Geral pela 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), com ênfase em Administração de 

Recursos Humanos. Atua principalmente nos seguintes temas: controle, produção, 

qualidade de vida no trabalho, avaliação e recursos humanos. Atualmente é docente no 

Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Alta Floresta (IFMT/ALF), atuando no nível 

Médio Integrado ao Curso Técnico em Administração e no nível Superior nos curso de 

Bacharel em Administração e Tecnologia em Gestão de Recursos Humanos. Possui 

experiência prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/4653328550027198 

 

Prof. Me. Eveline de Magalhães Werner Rodrigues 

Mestra em Direito Agroambiental pela Universidade Federal de Mato Grosso (2015). 

Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso (2012), e em 

Tecnologia em Gestão Ambiental pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso (2010), além de pós-graduação no MBA em Gestão e Perícia Ambiental 

pela Universidade de Cuiabá (2012). Integra o Grupo de Pesquisas Jus-Clima. Tem 

https://lattes.cnpq.br/0639930598999768
https://lattes.cnpq.br/4653328550027198


31 
 

experiência em pesquisa na área de Direito, com ênfase em Direito Constitucional 

Ambiental. É professora efetiva do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na área de Direito 

no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Alta 

Floresta. Possui experiência prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/3992956849994082 

 

Prof. Dr. Francisco Aulísio dos Santos Paiva 

Licenciado em Matemática (2013) pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará, possui mestrado em Matemática Aplicada (2015) e doutorado em Engenharia 

Elétrica (2019), na área de Engenharia de Computação, pela Universidade Estadual de 

Campinas. Professor Efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, Campus Alta Floresta. Tem experiência no ensino de Matemática e Estatística 

nos níveis médio, técnico e superior. Principais áreas de interesse: Otimização, Modelagem 

Matemática, Aprendizado de Máquina e Tradução Automática. Possui experiência prévia 

em EAD.  http://lattes.cnpq.br/9124201147573873 

 

Prof. Dra. Jordana Lenhardt 

Linguista, Professora, Perita Judicial e Grafotécnica. Atualmente, encontra-se em estágio 

Pós-Doutoral no Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Católica de 

Pernambuco (UNICAP), sob supervisão da Profa. Dra. Virgínia Colares. Jordana é 

pesquisadora Doutora em Linguística pelo Programa de Pós-graduação em Letras da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e desenvolve estudos em áreas de 

interface da Linguagem com outras ciências, a exemplo do Direito. Em estudos recentes 

trabalha com Análise Crítica do Discurso Jurídico (ACD) e Linguística Sistêmico-

Funcional (LSF), aplicadas a contextos de ensino de línguas, contextos de situação de risco 

social e contextos forenses (Linguística Forense). Mestre em Estudos de Linguagem pelo 

Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem da Universidade Federal de Mato 

Grosso (UFMT - Campus Cuiabá), área de concentração de Estudos Linguísticos. Sua tese 

aborda sentenças judiciais sobre o uso da linguagem nas redes sociais on-line e sua 

dissertação trata do ensino de línguas em contexto de vulnerabilidade social - 

socioeducacional. Atualmente é Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e 

Responsável pela Área de Relações Internacionais do Instituto Federal de Mato Grosso - 

Campus Alta Floresta. Possui experiência docente no ensino superior na Universidade 

Federal de Mato Grosso, na Universidade de Cuiabá e no Centro de Línguas de ambas as 

instituições. É Analista do Discurso - estudos na Análise Crítica do Discurso (Fairclough), 

Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday) e na representação de atores sociais (van 

Leeuwen). Pós-graduada em Planejamento e Gestão pela ULBRA/RS. Graduada em Letras 

Português/Inglês- Licenciatura Plena - pela FAIR. Possui experiência prévia em EAD. 

http://lattes.cnpq.br/0305869466590867 

 

11.6 Prof. Dr. Lenoir Hoeckesfeld 

Administrador e Especialista em Marketing pela Celer Faculdades (2015), Mestre em 

Administração pela Unisul (2017) e Doutor em Administração pela Univali (2020). 

Atualmente, é Coordenador do Curso de Bacharelado em Administração do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Alta 

Floresta, em regime de Dedicação Exclusiva (DE). É membro do grupo de pesquisa 

PROFORME - Processo e Formação de Estratégias (UNIVALI/CNPQ), é Representante 

Docente Eleito do Conselho Superior do IFMT (CONSUP - Portaria 2005/2020 RTR), e 

https://lattes.cnpq.br/3992956849994082
https://lattes.cnpq.br/9124201147573873
https://lattes.cnpq.br/0305869466590867


32 
 

também é avaliador integrante do BASIs-INEP (Portaria nº 430 de 2018). Possui 

experiência na área de Administração, com ênfase em marketing. Tem interesse em 

pesquisas nos seguintes temas: práticas contemporâneas de marketing, estratégias de 

marketing, marketing de relacionamento e serviços, comportamento do consumidor de 

produtos eletrônicos, atributos de decisão de compra e modelos mentais. Possui experiência 

prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/5057564300974872  

 

Prof. Dr. Marcelo Alexandre Bruno 

Graduado em Oceanologia (2000) pela FURG e em Programa Especial de Formação 

Pedagógica, Licenciatura em Biologia (2012) pelo Centro Universitário Claretiano 

(CEUCLAR). Mestrado (2004) e doutorado (2009) em Oceanografia Biológica. Pós-

doutorado (CNPq -2011, Capes 2012). Experiência em zooplâncton (copepoda, thaliacea, 

euphausiacea), crustáceos parasitos de peixes, estatística e ecologia do zooplâncton. 

Atualmente sou professor EBTT no IFMT campus Alta Floresta-MT. 

http://lattes.cnpq.br/3590116083631358  

 

Prof. Dr. Marcelo Piassi 

Zootecnista, Doutor em Genética e Melhoramento pela Universidade Federal de Viçosa 

(1999). Professor EBTT no IFMT campus Alta Floresta/MT. Experiência em Zootecnia, com 

ênfase em: Genética e Melhoramento Animal; análise estatística de dados experimentais ou 

de informações de campo, em estudos de caso; proposição e definição de delineamentos 

estatísticos, para experimentos a campo ou granjas experimentais; e modelagem estatística 

para desempenho zootécnico. Funções na agroindústria: geneticista do Chester®; 

geneticista de Codornas; coordenador de granja experimental de aves e suínos; 

desenvolvedor de equações de predição de desempenho de aves de corte; multiplicador em 

implantação de projetos de Tecnologia da Informação. Serviços de consultoria a pessoas 

jurídicas, em projetos de meritocracia, de Pesquisa Pecuária e soluções estatísticas. Possui 

experiência prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/9452350519064539 

 

Prof. Dra. Maria Maiara Cazotti Tanure 

Doutora em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa (2018). 

Mestre em Solos e Nutrição de Plantas pela Universidade Federal de Viçosa (2015). 

Graduada em Agronomia pela Universidade Federal do Espírito Santo (2013). Técnica em 

Mineração com Ênfase em Rochas Ornamentais pelo CEFETES atual IFES (2007). Possui 

experiência prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/8952276986396998 

 

Prof. Me. Priscila Terezinha Aparecida Machado 

Professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT 

- Campus Alta Floresta. É aluna do curso de Formação Pedagógica em Sociologia pela 

Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. Recebeu o mestrado em Administração pelo 

Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Estadual de Londrina - 

UEL, na linha de pesquisa em Política e Gestão Socioambiental. MBA em Executivo em 

Negócios pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR e Especialista em Gestão 

Contemporânea de Recursos Humanos pela UEL, bacharel em Administração pela 

Universidade Estadual do Norte do Paraná - FAFICOP/UENP e bacharel em Ciências 

Contábeis pela Universidade Norte do Paraná - UNOPAR. Foi Professora Colaboradora 

https://lattes.cnpq.br/5057564300974872
https://lattes.cnpq.br/3590116083631358
https://lattes.cnpq.br/9452350519064539
https://lattes.cnpq.br/8952276986396998
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da Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR e da Universidade Estadual 

Norte do Paraná - UENP. Atualmente tem trabalhado temas relativos a organizações 

alternativas ao modelo vigente com enfoque em economia solidária. Possui interesse na 

área de sustentabilidade e organizações alternativas. Possui experiência prévia em EAD. 

http://lattes.cnpq.br/5982707363189877 

 

Prof. Me. Romário Rocha Sousa 

Mestre em Administração na linha de Estudos Organizacionais, Trabalho e Sociedade pelo 

Centro de Pós-graduação e Pesquisas em Administração da Universidade Federal de Minas 

Gerais. Bacharel em Administração pela Faculdade de Ciências Econômicas da 

Universidade Federal de Minas Gerais. Foi pesquisador do Núcleo de Estudos 

Organizacionais e Sociedade (NEOS) e bolsista do Programa de Educação Tutorial (PET) 

do curso de Administração da UFMG. Foi professor substituto na área de gestão no 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Atualmente, é professor no IFMT. Possui 

experiência prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/0193816385600709 

 

Prof. Me. Simone Hemkemeier Lourini 

Engenheira Agrônoma graduada pela Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT). 

Especialista em Georreferenciamento de Imóveis Rurais (AJES). Mestre em Biodiversidade 

e Agroecossistemas Amazônicos (PPGBIOAGRO - UNEMAT). Doutoranda no Programa 

de Pós Graduação em Ciências Agrárias / Agronomia (PPGCA/AGRO - IFGoiano). 

Membro do grupo de pesquisa Ciência do Solo, da Universidade do Estado de Mato Grosso. 

Atualmente ocupa o cargo de Professora Efetiva no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Estado do Mato Grosso, Campus de Alta Floresta. Possui experiência 

prévia em EAD. http://lattes.cnpq.br/7069580799474692 

 

Prof. Dr. Thiago de Souza Celestrino 

Doutorado em Agronomia - Sistemas de Produção (2014-2017) pela Faculdade de 

Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), orientado pelo Profº Dr. Salatiér Buzetti, 

desenvolvendo trabalhos acerca da adubação mineral em povoamentos de eucalipto na 

região do Cerrado. Mestrado em Agronomia - Sistemas de Produção (2012-2014) pela 

Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira (FEIS/UNESP), orientado pelo Profº Dr. Salatiér 

Buzetti, desenvolvendo trabalhos sobre adubação mineral em povoamentos de eucalipto de 

primeira e segunda geração. MBA em Agronegócios pelo Pecege-ESALQ/USP (2018-

atual). Engenheiro Agrônomo pela Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira 

(FEIS/UNESP) (2007-2011), orientado pelo Profº Dr. Salatiér Buzetti na área de Adubos e 

Adubação (2009-2011). Possui experiência prévia em EAD. 

http://lattes.cnpq.br/0879580689741507 

 

Prof. Me. Valdivino Antônio da Costa Araújo 

Mestre em Administração pela Universidade Federal Fluminense (2020). Especialista em 

Gestão Pública pela Faculdade Afirmativo (2017). Graduado em Administração Pública 

pela Universidade do Estado de Mato Grosso (2016) e Administração pela Faculdade 

Claretiano (2020). Tem experiência na área de Administração, com ênfase em 

administração pública, melhoria de processos, gestão de pessoas, gestão de patrimônio, 

gestão de estoques, e gestão acadêmica em cursos técnicos, superiores e pós-graduações. 

https://lattes.cnpq.br/5982707363189877
https://lattes.cnpq.br/0193816385600709
https://lattes.cnpq.br/7069580799474692
https://lattes.cnpq.br/0879580689741507
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Atuou como Diretor de Administração e Planejamento Substituto em 2010, 2011 e 2016, 

Secretário de Registro Acadêmico de 2014 a 2015 e 2017 a 2019, Coordenador de Projetos 

em 2009, Coordenador de Patrimônio e Almoxarifado de 2009 a 2011, Gestor de Contratos 

de 2009 a 2013. Atualmente trabalha como docente na Diretoria de Ensino do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Alta Floresta. 

http://lattes.cnpq.br/1841387171099092 

 

 

12. QUADRO TÉCNICO ADMINISTRATIVO 

NOME SETOR 
FORMAÇÃO E 

TITULAÇÃO 

Adriano Campos NEaD 
Ciência da Computação, 

Especialização 

Andrew Ribeiro Silva Tecnologia da Informação 
Sistema de Informação, 

Graduação 

Bruno de Melo Delatin Departamento de Ensino Ciências Sociais, Mestrado 

Danúbia Bertan Assistência Estudantil Psicologia, Especialização 

Ednei Isidoro de 

Almeida 

Chefe do Departamento de 

Ensino 
Administração, Mestrado 

Fabrício Geraldo dos 

Santos Rodrigues 
Gabinete da Direção-Geral Economia, Especialização 

Francis Marla Barbosa 

da Silva Santana 
Gestão de pessoas Pedagogia, Especialização 

Gislaine Campos dos 

Santos 
Biblioteca 

Biblioteconomia, 

Graduação 

Indianara Cristiny 

Franco Rodrigues 
Compras 

Tecnologia em 

Agronegócio, Graduação 

Leticia Barbosa de 

Oliveira 
Laboratórios Química, Mestrado 

Litchane Apoena 

Santana 

Secretaria Geral de Registro 

Escolar 
Matemática, Especialização 

Marcos Luiz Peixoto 

Costa 
Direção-Geral Pedagogia, Mestrado 

Maria Betânia Peixoto 

Costa 
Assistência Social 

Assistência Social, 

Especialização 

Thaquiana Salomão 

Machado Murata 

Departamento de 

Administração e Planejamento 

Administração, 

Especialização 

 

https://lattes.cnpq.br/1841387171099092
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13. INFRAESTRUTURA 

 O campus possui toda infraestrutura necessária ao funcionamento do curso e apoio 

aos estudantes. Ela estará disponível para utilização por alunos e docentes durante todo o 

período de oferta do curso, nos momentos de atividades síncronas ou assíncronas. 

INSTALAÇÃO QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

Sala de aula 2 

- 35 cadeiras e mesas por sala 

- 1 quadro branco por sala 

- 1 retroprojetor por sala 

- 1 aparelho de ar condicionado por sala 

Laboratório de 

práticas simuladas 
1 

- 1 mesa de reuniões com 15 cadeiras 

- 1 quadro branco 

- 1 retroprojetor 

- 1 lousa interativa 

- 1 aparelho de som 

- 1 tela LCD de 45 polegadas 

- 2 aparelhos de ar condicionado 

Laboratório de 

informática 
1 

- 35 computadores com acesso à internet 

- 1 quadro branco 

- 1 retroprojetor 

- 1 aparelho de ar condicionado  

Biblioteca 1 

- 50 mesas e cadeiras 

- 10 computadores com acesso à internet 

- acervo bibliográfico diverso 

Vestuário 3 
- banheiros completos com chuveiro e 

adaptações para PCD  

Secretaria de registro 

escolar 
1 

- registro físico e eletrônico da 

documentação acadêmica 

- material de expediente 

Sala para docentes 3 
- 50 mesas e cadeiras 

- 2 microcomputadores de acesso geral 

Almoxarifado 1 - material didático e de expediente 

 
 
14. ATENDIMENTO AOS CANDIDATOS E ALUNOS 

 Candidatos e alunos poderão ser recebidos de forma presencial no IFMT campus 

Alta Floresta para atendimentos administrativos e/ou pedagógicos, sendo ainda 

disponibilizado acesso ao laboratório de informática, biblioteca e laboratório de práticas 

simuladas para acesso ao AVA e desenvolvimento de atividades acadêmicas. 
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 O atendimento ao aluno nas salas de aula virtuais será realizado pelo professor 

responsável pela disciplina, de forma síncrona e assíncrona, com a utilização das ferramentas 

disponíveis, tais como: webconferência, chat, fórum, entre outras. Será organizado sistema 

que possibilite o processo de interlocução permanente entre os sujeitos da ação pedagógica.  

 

15. AVALIAÇÃO DO CURSO 

 A avaliação do curso será interna, por meio de questionário aplicado aos alunos 

acerca do andamento do curso, com o objetivo de detectar os pontos fortes e as possibilidades 

de melhoria das metodologias e da qualidade de ensino.  

 

16. CRONOGRAMA 

 

COMPONENTE CURRICULAR OFERTA DAS DISCIPLINAS 

Introdução à modalidade de educação a distância  2º Sem. de 2022 

Comunicação empresarial 2º Sem. de 2022 

Marketing no agronegócio 2º Sem. de 2022 

Cadeias agropecuárias I 2º Sem. de 2022 

Métodos quantitativos aplicados ao agronegócio 2º Sem. de 2022 

Análise de viabilidade econômica e financeira 2º Sem. de 2022 

Gestão de pessoas e Relações Interpessoais 2º Sem. de 2022 

Metodologia científica 1º Sem. de 2023 

Sustentabilidade no agronegócio 1º Sem. de 2023 

Direito aplicado ao agronegócio 1º Sem. de 2022 

Gestão de vendas e relacionamento com cliente 1º Sem. de 2023 

Planejamento estratégico 1º Sem. de 2023 

Cadeias agropecuárias II 1º Sem. de 2023 

Business English 1º Sem. de 2023 

 

17. CERTIFICAÇÃO 

 Aos que concluírem com êxito todas as etapas deste Projeto Pedagógico de Curso, 

será outorgado o título de Especialista em Gestão do Agronegócio. O certificado será 

confeccionado nos termos da Resolução CNE/CES 01/2018, ou outro documento legal que 

vier a substituí-la, e terá validade em todo território nacional. 

 A certificação será expedida e registrada pelo setor de Registro Escolar do campus 

Alta Floresta, com base no relatório de notas e frequência enviado pela Coordenação do 

curso. 
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18. RECURSOS FINANCEIROS 

ITEM VALOR PREVISTO  

Acervo bibliográfico R$ 5.000 

Organização de eventos ou atividades pedagógicas  R$ 2.000 

Treinamento e capacitação de docentes em EAD R$ 4.000 

Material de divulgação R$ 2.000 

Confecção de e-book ou Memorial de Curso  R$ 2.000 

Total R$ 15.000 
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