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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

 Analisar as características econômicas, sociais e ambientais, identificando as atividades 
peculiares da área a serem implantada e implementada.  

 Implantar projetos com uso de novas tecnologias de produção.  

 Monitorar a utilização das tecnologias de produção agroindustrial.  

 Planejar e acompanhar a colheita e pós-colheita.  

 Interpretar e utilizar dados estatísticos da política agrícola e de crédito rural na 
elaboração de projetos agropecuários.  

 Planejar e organizar as ações técnico–administrativas da empresa rural.  

 Planejar, organizar e monitorar:  

 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 

Plano de Trabalho Docente – 2014 

 
Ensino Técnico 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 

(Todas as Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas previstas no Plano de Curso para este Componente Curricular deverão ser lançadas nos campos abaixo) 

Componente Curricular:   Gestão  do Agronegócio                                                                                                Módulo: IV 
 
 

Nº 

 

Competências 
 

Nº 

 

Habilidades 

 

Nº 

 

Bases Tecnológicas 

 1. Planejar o diagnóstico da Empresa 
Rural.  
 
2. Elaborar Planejamento Estratégico para 
a Empresa Rural.  
 
3. Pesquisar e avaliar o estudo de mercado 
dos produtos e insumos agropecuários. 
  
 
4. Definir as necessidades das obras, de 
infraestrutura, construções e instalações.  
 
5. Definir as necessidades de máquinas, 
materiais, equipamentos, implementos e 
ferramentas.  
 
6. Identificar a disponibilidade de 
armazenamento para produtos e insumos.  
 
7. Definir os recursos humanos necessários 
á cada tipo de exploração  
 
8. Avaliar as opções associativas para a 
otimização dos negócios.  

 1. Executar levantamento dos capitais da 
Empresa Rural.  
 
2. Relacionar pontos fortes e fracos, 
oportunidades e ameaças no agronegócio.  
 
3. Coletar e compilar resultados das análises dos 
fatores técnicoeconômico e perspectivas de 
mercado.  
 
4. Identificar as necessidades de recursos na 
infraestrutura e construções.  
 
5. Relacionar as necessidades de recursos de 
materiais, equipamentos, implementos e 
ferramentas.  
 
6. Quantificar e compatibilizar a necessidade de 
armazenamento de produtos e insumos.  
 
7. Relacionar as necessidades de recursos 
humanos necessários á cada tipo de exploração. 
  
8. Identificar as alternativas de associativismo no 
agronegócio.  

 1. Empresa Rural:  
• visão empreendedora dos sistemas 
produtivos, sistemas de serviços e 
agronegócio  
 
2. Diagnóstico da Empresa Rural  
 
 
3. Plano Estratégico  
 
 
 
4. Estudo de Mercado  
 
 
5. Elaboração de projetos agropecuários:  
• Custos de Produção  
 
 
6. Critérios técnicos econômicos para 
definição das atividades agrícolas e de 
prestação de serviços  
 
7. Controle dos processos de produção nos 
projetos  
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9. Avaliar a relação custobenefício de cada 
atividade.  
 
10. Elaborar cronogramas de produção e 
físico – financeiro.  
 
11. Compreender e planejar logística no 
agronegócio. 
 
 
 
12. Identificar os arranjos produtivos locais 
e regionais.  
 
13. Analisar as cadeias produtivas dos 
produtos agropecuários.  
 
14. Sistematizar o controle dos fatores 
produtivos.  
 
15. Monitorar e avaliar o processo 
produtivo.  
 
16. Avaliar a produtividade de cada 
atividade e do projeto.  
 
17. Identificar as normas referentes á 
saúde.  
 
18. Avaliar a qualidade da produção.  
 
 

 
 
9. Calcular custo de produção e a relação custo-
benefício.  
 
10. Executar atividades previstas nos 
cronogramas.  
 
11.1. Utilizar linhas de crédito.  
11.2. Executar um projeto técnico.  
11.3. Operar atividades de logística na produção 
agropecuária.  
 
12. Caracterizar os arranjos produtivos.  
 
 
13. Classificar as cadeias produtivas de acordo 
com a atividade.  
 
14. Reconhecer as etapas da cadeia produtiva 
dos produtos agropecuários. 
  
15. Utilizar programas de computador aplicados 
ás atividades de produção.  
 
16. Registrar produtividade da mão de obra por 
atividade e ou projeto.  
 
17. Aplicar normas de saúde e segurança no 
trabalho.  
 
18. Registrar e contabilizar as etapas do processo 
de produção.  
 

 
8. Análise de viabilidade econômica, 
financeira, ambiental, política e social de 
projetos  
 
9. Projetos alternativos com incentivos 
governamentais com foco na 
sustentabilidade.  
 
10. Noções de Logística no  
Agronegócio:  
•insumos,  operações  de apoio à produção 
agropecuária, colheita, armazenagem e 
transporte  
•Noções da Logística na agroindústria: o 
Suprimentos, matéria–prima, 
processamento, embalagem, 
armazenamento, comercialização 
 
11. Arranjos Produtivos  
 
 
 
 
12. Noções das Cadeiasprodutivas: Soja, 
milho, algodão, amendoim, Cana de açúcar,  
Frutas, etc e subprodutos; Animal: Carnes, 
Leite, couro, graxaria e outros  
 
13. Sistemas e instrumento de controle:  
• fluxograma da produção: o convencionais; 
o informatizados  
 
14. Sistemas de avaliação da produção 
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19. Avaliar o rendimento das máquinas e 
equipamentos.  
 
 
20. Avaliar os resultados econômicos, 
financeiros das atividades e do projeto.  
 
 
 
21. Avaliar índices técnicos. 
 
 
22. Planejar e monitorar a comercialização. 
  
 
 
 
23. Analisar instrumentos de marketing. 

19. Registrar os gastos com manutenção e 
conservação de máquinas, implementos e 
ferramentas.  
 
20. Utilizar programas de computador para gestão 
dos projetos agropecuários.  
(preencher planilhas)  
 
21. Comparar gráficos e tabelas com índices de 
custos e produtividade das atividades e dos 
projetos. 
 
22.1. Decidir sobre a oportunidade de 
comercialização dos produtos.  
22.2. Verificar a qualidade e apresentação dos 
produtos .  
 
23.1. Decidir sobre a embalagem de acordo com o 
produtos e destinação.  
23.2. Utilizar instrumentos de marketing. 

agrícola  
 
15. Normas de higiene e segurança do 
trabalho rural  
 
16. Planilhas de controle das atividades na 
Empresa Rural  
 
17. Análise de resultados econômicos e 
financeiros 
 
18. Comercialização – qualidade e 
apresentação dos produtos a serem 
comercializados  
 
19. Embalagegs / rotulagem  
 
 
 
20. Marketing: preço, produtos, praça, 
promoção/propaganda 

 
 

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular:   Gestão  do Agronegócio                                                                                                Módulo: IV 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 
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1. Executar levantamento dos 
capitais da Empresa Rural.  

1. Empresa Rural:  
• visão empreendedora dos 
sistemas produtivos, sistemas de 
serviços e agronegócio.  
 
2. Diagnóstico da Empresa Rural  

(1) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Artigos e revistas,  

Orientação dos grupos; 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Aula prática na fazenda-escola 

27/01 a 31/01/2014 

2. Relacionar pontos fortes e 

fracos, oportunidades e 

ameaças no agronegócio. 

3. Plano Estratégico  
(2) 

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

03/02 a 14/02/2014 

3. Coletar e compilar 

resultados das análises dos 

fatores técnicoeconômico e 

perspectivas de mercado 

4. Estudo de Mercado  

(3) 

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

17/02 a 28/02/2014 

4. Identificar as necessidades 
de recursos na infraestrutura e 
construções.  

5. Elaboração de projetos 
agropecuários:  
• Custos de Produção  

(4) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

03/03 a 22/03/2014 
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5. Relacionar as necessidades 
de recursos de materiais, 
equipamentos, implementos e 
ferramentas.  

6. Critérios técnicos econômicos 
para definição das atividades 
agrícolas e de prestação de 
serviços  

(5) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

03/03 a 22/03/2014 

6. Quantificar e compatibilizar a 
necessidade de 
armazenamento de produtos e 
insumos.  

7. Controle dos processos de 
produção nos projetos  

(6) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

03/03 a 22/03/2014 

7. Relacionar as necessidades 
de recursos humanos 
necessários á cada tipo de 
exploração. 

7. Controle dos processos de 
produção nos projetos  

(7) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

03/03 a 22/03/2014 

8. Identificar as alternativas de 
associativismo no agronegócio.  

7. Controle dos processos de 
produção nos projetos  

(8) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

 

24/03 a 29/03/2014 

9. Calcular custo de produção 
e a relação custo-benefício.  

5. Elaboração de projetos 
agropecuários:  
• Custos de Produção  

(9) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

03/03 a 22/03/2014 
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10. Executar atividades 
previstas nos cronogramas.  

8. Análise de viabilidade 
econômica, financeira, ambiental, 
política e social de projetos  

(10) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Orientação dos grupos; 

 

03/03 a 22/03/2014 

11.1. Utilizar linhas de crédito.  

9. Projetos alternativos com 
incentivos governamentais com 
foco na sustentabilidade. 

(10) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

31/03 a 05/04/2014 

11.2. Executar um projeto 
técnico.  

9. Projetos alternativos com 
incentivos governamentais com 
foco na sustentabilidade.  

(10) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

07/04 a 12/04/2014 

11.3. Operar atividades de 
logística na produção 
agropecuária.  

10. Noções de Logística no  
Agronegócio:  
•insumos,  operações  de apoio à 
produção agropecuária, colheita, 
armazenagem e transporte  
•Noções da Logística na 
agroindústria: o Suprimentos, 
matéria–prima, processamento, 
embalagem, armazenamento, 
comercialização 

(11) 

 

Aulas expositivas e dialogadas,  

 14/04 a 25/04/2014 
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12. Caracterizar os arranjos 
produtivos.  

11. Arranjos Produtivos  
(12) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

14/04 a 25/04/2014 

13. Classificar as cadeias 
produtivas de acordo com a 
atividade.  

12. Noções das Cadeias 
produtivas: Soja, milho, algodão, 
amendoim, Cana de açúcar,  
Frutas, etc e subprodutos; Animal: 
Carnes, Leite, couro, graxaria e 
outros  

(13) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

14/04 a 25/04/2014 

14. Reconhecer as etapas da 
cadeia produtiva dos produtos 
agropecuários. 

12. Noções das Cadeias 
produtivas: Soja, milho, algodão, 
amendoim, Cana de açúcar,  
Frutas, etc e subprodutos; Animal: 
Carnes, Leite, couro, graxaria e 
outros  

(13) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

14/04 a 25/04/2014 

15. Utilizar programas de 
computador aplicados ás 
atividades de produção.  

13. Sistemas e instrumento de 
controle:  
• fluxograma da produção: o 
convencionais; o informatizados  

 (14) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

Orientação dos grupos; 

 

28/04 a 23/05/2014  
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16. Registrar produtividade da 
mão de obra por atividade e ou 
projeto.  

13. Sistemas e instrumento de 
controle:  
• fluxograma da produção: o 
convencionais; o informatizados  
 
14. Sistemas de avaliação da 
produção agrícola  

(15, 16) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

28/04 a 23/05/2014 

17. Aplicar normas de saúde e 
segurança no trabalho.  

15. Normas de higiene e 
segurança do trabalho rural  

(17) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Aula prática na fazenda-escola 

28/04 a 23/05/2014 

18. Registrar e contabilizar as 
etapas do processo de 
produção.  

16. Planilhas de controle das 
atividades na Empresa Rural  
 
17. Análise de resultados 
econômicos e financeiros 

(18) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

28/04 a 23/05/2014 

19. Registrar os gastos com 
manutenção e conservação de 
máquinas, implementos e 
ferramentas.  

16. Planilhas de controle das 
atividades na Empresa Rural  
 
17. Análise de resultados 
econômicos e financeiros 

(19) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

28/04 a 23/05/2014 

20. Utilizar programas de 
computador para gestão dos 
projetos agropecuários.  
(preencher planilhas)  

16. Planilhas de controle das 
atividades na Empresa Rural  
 
17. Análise de resultados 
econômicos e financeiros 

(20) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

28/04 a 23/05/2014 
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21. Comparar gráficos e 
tabelas com índices de custos 
e produtividade das atividades 
e dos projetos. 

16. Planilhas de controle das 
atividades na Empresa Rural  
 
17. Análise de resultados 
econômicos e financeiros 

(21) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

26/05 a 30/05/2014 

22.1. Decidir sobre a 
oportunidade de 
comercialização dos produtos.  

18. Comercialização – qualidade e 
apresentação dos produtos a 
serem comercializados  

(22) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

02/06 a 11/06/2014 

22.2. Verificar a qualidade e 
apresentação dos produtos .  

18. Comercialização – qualidade e 
apresentação dos produtos a 
serem comercializados  

(22) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Orientação dos grupos; 

Aula prática na fazenda-escola 

02/06 a 11/06/2014 

23.1. Decidir sobre a 
embalagem de acordo com o 
produtos e destinação.  

19. Embalagegs / rotulagem  
(23) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

02/06 a 11/06/2014 

23.2. Utilizar instrumentos de 
marketing. 

20. Marketing: preço, produtos, 
praça, promoção/propaganda 

(23) 

Aulas expositivas e dialogadas,  

Trabalhos e pesquisas realizadas no laboratório de 

informática.  

 

02/06 a 11/06/2014 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Planejar o diagnóstico da 
Empresa Rural.  

Executar levantamento dos 
capitais da Empresa Rural.  

Avaliação escrita, frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber elaborar e executar 

levantamento dos capitais da 

Empresa Rural.  

2. Elaborar Planejamento 
Estratégico para a Empresa 
Rural.  

Relacionar pontos fortes e 

fracos, oportunidades e 

ameaças no agronegócio. 

Avaliação escrita e trabalho 
individual de pesquisa no 
laboratório de informática, 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Conseguir levantar e relacionar 

pontos fortes e fracos, 

oportunidades e ameaças no 

agronegócio. 

3. Pesquisar e avaliar o 
estudo de mercado dos 
produtos e insumos 
agropecuários. 

Coletar e compilar resultados 

das análises dos fatores técnico 

econômico e perspectivas de 

mercado 

Avaliação escrita e trabalho 
individual de pesquisa no 
laboratório de informática, 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber coletar e compilar 

resultados das análises dos 

fatores técnico econômico e 

perspectivas de mercado 
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prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

4. Definir as necessidades 
das obras, de infraestrutura, 
construções e instalações.  

Identificar as necessidades de 
recursos na infraestrutura e 
construções.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Conseguir identificar as 
necessidades de recursos na 
infraestrutura e construções.  

5. Definir as necessidades de 
máquinas, materiais, 
equipamentos, implementos 
e ferramentas.  

Relacionar as necessidades de 
recursos de materiais, 
equipamentos, implementos e 
ferramentas.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber relacionar as 
necessidades de recursos de 
materiais, equipamentos, 
implementos e ferramentas.  

6. Identificar a disponibilidade 
de armazenamento para 
produtos e insumos.  

Quantificar e compatibilizar a 
necessidade de 
armazenamento de produtos e 
insumos.  

Avaliação prática e de 
pesquisa na escola-fazenda 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Identificar e quantificar e 
compatibilizar a necessidade de 
armazenamento de produtos e 
insumos.  
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7. Definir os recursos 
humanos necessários á cada 
tipo de exploração  

Relacionar as necessidades de 
recursos humanos necessários 
á cada tipo de exploração. 

Avaliação escrita e prática 
na escola-fazenda, 
frequência e participação 
nas aulas; pontualidade com 
prazos e datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Definir e relacionar as 
necessidades de recursos 
humanos necessários á cada 
tipo de exploração. 

8. Avaliar as opções 
associativas para a 
otimização dos negócios.  

Identificar as alternativas de 
associativismo no agronegócio.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Avaliar e identificar as 
alternativas de associativismo 
no agronegócio.  

9. Avaliar a relação 
custobenefício de cada 
atividade.  

Calcular custo de produção e a 
relação custo-benefício.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber calcular custo de 
produção e a relação custo-
benefício.  

10. Elaborar cronogramas de 
produção e físico – 
financeiro.  Executar atividades previstas 

nos cronogramas.  

Avaliação escrita e prática 
de pesquisa na escola 
fazenda, frequência e 
participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Conseguir executar atividades 
previstas nos cronogramas.  
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datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

11. Compreender e planejar 
logística no agronegócio. 

Operar atividades de logística 
na produção agropecuária.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber operar atividades de 
logística na produção 
agropecuária.  

12. Identificar os arranjos 
produtivos locais e regionais.  

Caracterizar os arranjos 
produtivos.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Conseguir identificar e 
caracterizar os arranjos 
produtivos.  

13. Analisar as cadeias 
produtivas dos produtos 
agropecuários. 

Classificar as cadeias 
produtivas de acordo com a 
atividade.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Conseguir analisar e classificar 
as cadeias produtivas de 
acordo com a atividade.  

14. Sistematizar o controle 
dos fatores produtivos.  

Reconhecer as etapas da 
cadeia produtiva dos produtos 

Avaliação escrita frequência Organização de dados Reconhecer as etapas da 
cadeia produtiva dos produtos 
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agropecuários. e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

agropecuários. 

15. Monitorar e avaliar o 
processo produtivo.  

 Utilizar programas de 
computador aplicados ás 
atividades de produção.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

 Saber utilizar programas de 
computador aplicados ás 
atividades de produção.  

16. Avaliar a produtividade 
de cada atividade e do 
projeto.  

Registrar produtividade da mão 
de obra por atividade e ou 
projeto.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber registrar produtividade da 
mão de obra por atividade e ou 
projeto.  

17. Identificar as normas 
referentes á saúde.  

Aplicar normas de saúde e 
segurança no trabalho.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber aplicar normas de saúde 
e segurança no trabalho.  
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atividade. 
18. Avaliar a qualidade da 
produção.  

 Registrar e contabilizar as 
etapas do processo de 
produção.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

 Conseguir registrar e 
contabilizar as etapas do 
processo de produção.  

19. Avaliar o rendimento das 
máquinas e equipamentos. 

Registrar os gastos com 
manutenção e conservação de 
máquinas, implementos e 
ferramentas.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Conseguir registrar os gastos 
com manutenção e 
conservação de máquinas, 
implementos e ferramentas.  

20. Avaliar os resultados 
econômicos, financeiros das 
atividades e do projeto.  Utilizar programas de 

computador para gestão dos 
projetos agropecuários.  
(preencher planilhas)  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber utilizar programas de 
computador para gestão dos 
projetos agropecuários.  
(preencher planilhas)  

21. Avaliar índices técnicos. 
Comparar gráficos e tabelas 
com índices de custos e 
produtividade das atividades e 
dos projetos. 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Saber avaliar e comparar 
gráficos e tabelas com índices 
de custos e produtividade das 
atividades e dos projetos. 
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estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

22. Planejar e monitorar a 
comercialização. 

Decidir sobre a embalagem de 
acordo com o produtos e 
destinação.  

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Capacidade de decidir sobre a 
embalagem de acordo com o 
produtos e destinação.  

23. Analisar instrumentos de 
marketing. 

Utilizar instrumentos de 
marketing. 

Avaliação escrita frequência 
e participação nas aulas; 
pontualidade com prazos e 
datas; frequência e 
desempenho em escalas e 
estágios; comportamento e 
disciplina; iniciativa e pró-
atividade. 

Organização de dados 
Precisão 
Correlação de Informações 
Clareza e relacionamento de 
ideias 

Capacidade de utilizar 
instrumentos de marketing. 
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V – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  

Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os devidos valores. 
É “de onde surge a nota/menção do ”. O professor deve estabelecer os critérios adotados para avaliação de 
aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do Componente Curricular no início do semestre 
deve apresentar aos alunos. 

Conhecimentos Habilidades Comportamentos 

X Prova Dissertativa X Prova Prática X Participação/interação na aula 

X 
Prova com Testes Objetivos 

X 
Seminários 

X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

X Prova com Consulta X Resolução de Exercícios X Compromisso c/ prazos/datas 

 Prova Oral X Trabalhos/Pesq Individuais  X Freqüência em Escala/estágio 

 Outro............................. X Trabalhos/Pesq em grupo X Iniciativa e proatividade 

   Outro............................. X Comportamento e disciplina 

     Outro............................. 

Proporcionalidade na composição da menção final 

   

  0%  60%   0%  60%   0%  60% 

  10%  70%   10%  70%   10%  70% 

  20%  80%   20%  80%   20%  80% 

 X 30%  90%   30%  90%  X 30%  90% 

  40%  100%  X 40%  100%   40%  100% 

  50%     50%     50%   

   

 
 
 

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Teorias da Administração/ Antonio de Lima Ribeiro – São Paulo: Saraiva, 2006  

Sitemas, organização e métodos: uma abordagem gerencial/ Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira. – 15. 
ed. – São Paulo: Atlas, 2005 

II Curso de Administração e Comunicação Rural/ Vicente Delly Veiga Jr. – Lavras: UFLA/FAEPE- 1997 

Introdução a Administração Rural/ José Geraldo de Andrade. Lavras: UFLA/FAEPE, 2000 

Administração Geral: teoria e gerência das organizações/ German Torres Salazar. – Lavras: 
UFLA/FAEPE, 2001 

Gestão de Recursos materiais/ Mozart Jose de Brito, Valéria da gloria Pereira Brito. – Lavras: 
UFLA/FAEPE, 2000 

Administração da Produção/ Ricardo de Souza Sette, José Mario P. Guimarães. – Lavras: UFLA/FAEPE – 
2004 

Estratégia Empresarial/ Ricardo de Souza Sette. – Lavras: UFLA/FAEPE, 2000 
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Diagnóstico e intervenção administrativa em fazendas / Jose Geraldo de Andrade. – Lavras: 
UFLA/FAEPE, 2000 

Administração de custos na agropecuária/ Gilberto José dos santos; José Carlos marion, Sonia Segatti – 
3. ed.  – São Paulo: Atlas, 2002 

Contabilidade rural: Contabilidade agrícola, contabilidade da pecuária, imposto de renda pessoa jurídica/ 
José Carlos Marion. – 8. ED.  – São Paulo: Atlas, 2005  

Contabilidade Rural: um abordagem decisorial? Silvio Aparecido Crepaldi. – 3. ed. Revista, atualizada e 
ampliada – São Paulo: Atlas, 2005 

Revistas, artigos de jornais, internet 

Outros Materiais Didáticos: Data Show, DVD, TV vídeos relacionados ao conteúdo. 

 

VII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada 
insuficiência na apropriação de competências pelo aluno,  durante o desenvolvimento do curso. 
A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de 
aluno(s) demonstrando dificuldades. Será providenciado o uso de novas estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada 
e mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de 
aulas ou bases tecnológicas, orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até 
mesmo o replanejamento do processo de ensino-aprendizagem. 
 

 

VIII – Identificação: 

Nome do professor: Ana Paula Bote Rodrigues 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014 

 

IX – Parecer do Coordenador de Curso: 

O plano de Trabalho Docente está de acordo com o plano de Curso para esse 
componente curricular. 

 

Nome do coordenador(a): José Molina Zorzi 

Assinatura:                                                                                        Data: 17/02/2014       
 
 
 
 
 

 


