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Conteúdo Programático (indicar as unidades e/ou tópicos de conteúdos organizados para 
colocar em prática os conceitos, habilidades e/ou competências definidos na ementa e 
melhor explicitados nos objetivos específicos)

Metodologia (explicitar a forma de desenvolvimento da disciplina, os recursos utilizados)
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Critérios/Processo de avaliação da Aprendizagem (indicar a concepção de avaliação 
adotada, os instrumentos a serem utilizados, as formas de avaliar, os critérios de correção, 
os pesos conferidos a cada instrumento)

Bibliografia básica (indicar um mínimo de três obras disponíveis na biblioteca e que deem 
conta de todo o conteúdo programático a ser desenvolvido)
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 Bibliografia complementar (indicar um mínimo de cinco obras disponíveis na biblioteca e que
deem conta de complementar e oferecer oportunidades de aprofundamento de todo o conteúdo
programático a ser desenvolvido)
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Cronograma (Inserir a distribuição dos conteúdos programáticos a serem desenvolvidos

nas aulas)


	Caixa de texto 22: AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
	Caixa de texto 2: ZOOTECNIA
	Caixa de texto 3: ALEGRE
	Caixa de texto 4: Zootecnia
	Caixa de texto 5: Zootecnia
	Caixa de texto 6: 
	Caixa de texto 7: Elaine Cristina G. S. e Magda Aparecida N. A.
	Caixa de texto 8: Elaine://lattes.cnpq.br/1675286065721578-Magda:
	Caixa de texto 10: ZOO 5188
	Caixa de texto 9: Elaboração e Análise de Projetos 
	Caixa de texto 11: ZOO 5595
	Caixa de texto 12: 60
	Caixa de texto 14_4: 3
	Caixa de texto 14_3: 30
	Caixa de texto 14_2: 30
	Caixa de texto 14: 0
	Caixa de texto 1: Introdução à elaboração de projetos agropecuários. Etapas na elaboração de projetos. Elementos de matemática financeira. Anotações de responsabilidade técnica. Elementos para análise de projetos de investimento. Elaboração prática de um projeto de investimento para uma empresa rural.
	Caixa de texto 15: Estimular pensamento crítico na relação entre as teorias e as práticas da atual conjuntura mercadológica.
	Caixa de texto 21: AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
	Caixa de texto 21_2: ZOOTECNIA
	Caixa de texto 17: I. INTRODUÇÃO À ELABORAÇÃO DE PROJETOS AGROPECUÁRIOS1.1 Atualidades no mercado brasileiro e a influência estrangeira 1.2 Noções de projetos/planos de negócios 1.3 Aprendizagem empreendedora como um processo experiencial 1.4 Fintech de crédito e investimento coletivo1.5 Modelo de negócios Peer to peer lending e Crowdfunding equity 1.6 Teletrabalho e trabalho intermitente 1.7 Responsabilidade socioambiental e Desenvolvimento sustentável 1.8 Diversidade no ambiente de negóciII. Etapas na elaboração de projetos2.1 Macroetapas que compõem um projetoIII. Elementos de matemática financeira. IV. Elementos para análise de projetos de investimento. V. Anotações de responsabilidade técnica.VI. Elaboração prática de um projeto de investimento para uma empresa rural
	Caixa de texto 16: Metodologia Profª Elaine Cristina Gomes da Silva Metodologia baseada no Método dialético. Parte teórica: constituída de aulas discursivas, dialogadas e interativas. As atividades ocorrerão por meio de: a) Cases reais e fictícios, que estimulam os estudantes a apreciarem os problemas propostos e equacionarem as soluções baseadas na realidade a que se  deva associar a disciplina;  b) pesquisas de práticas atuais adotadas por empresas, baseadas nas teorias estudadas; Recursos: Textos impressos e on-line; pesquisas via internet, livros e e-books; Quadro/pincel; dinâmicas diversas de ensino e aprendizagem. Metodologia Profª Magda Aparecida Nogueira Andrade Aula expositiva, trabalhos e listas de exercícios.Recursos didáticos: Quadro branco, textos e data show Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem:        Critérios Profª Elaine Cristina Gomes da Silva - 50% da pontuação total (5 pontos)Métodos de Avaliação de aprendizagem e seus respectivos pesos:- Relatório de análise de conteúdo da parte teórica (1 ponto); Atividades Cases (2 pontos); Atividades teórico prática os (2 pontos). oBS: a quantidade de atividades avaliativas é definida no decorrer do semestre, conforme tamanho e desenvolvimento da aprendizagem da turma.Critérios de correção e seus respectivos pesos Profa Elaine (100%)  a.	Exploração adequada do conteúdo e coesão das respostas (30%); b. Percepção crítica (30%); c. Capacidade de inovação/criatividade (30%);
	Caixa de texto 23: AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
	Caixa de texto 25: ZOOTECNIA
	Caixa de texto 18: Critérios Elaine Cristina Gomes da Silva - 50% da pontuação total (5 pontos)Métodos de Avaliação de aprendizagem e seus respectivos pesos:- 1 Relatório de análise de conteúdo da parte teórica (1 ponto).- Exercícios de estudos de casos (2 pontos) e Trabalhos práticos (2 pontos). OBS: a quantidade de exercícios e trabalhos práticos será definida no decorrer do semestre, conforme tamanho e desenvolvimento da aprendizagem da turma.Critérios de correção e seus respectivos pesos (100%)     a. Exploração adequada do conteúdo e coesão das respostas (30%)      b. Percepção crítica (30%)       c. Capacidade de inovação/criatividade (20%)      d. Norma culta da língua portuguesa e organização textual (10%)     e. Cumprimento correto da atividade (10%)Critérios Magda Aparecida Nogueira Andrade  - 50% da pontuação total (5 pontos)Exercícios 1,0 (um) ponto; Testes 1,5 (um vírgula cinco) ponto; Trabalho no valor de 2,5 (dois vírgula cinco) pontos.
	Caixa de texto 19: CARVALHO, Marly Monteiro de; RABECHINI JÚNIOR, Roque. Fundamentos em gestão de projetos: construindo competências para gerenciar projetos. 4. ed., rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2015.LUCK, Heloísa. Metodologia de projetos: uma ferramenta de planejamento e gestão. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.MENEZES, Luís César de Moura. Gestão de projetos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
	Caixa de texto 26: AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
	Caixa de texto 27: ZOOTECNIA
	Caixa de texto 13: ALBUQUERQUE, José Lima. Gestão ambiental e responsabilidade social: conceitos, ferramentas e aplicações. São Paulo: Atlas, 2009.BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. IBGE Diretoria de Pesquisas. Estatísticas de empreendedorismo 2012. Rio de Janeiro: IBGE, 2014.BESSANT, J. R.; TIDD, Joseph. Inovação e empreendedorismo. Porto Alegre: Elsevier, 2009. JAMES, Carl. Empreendedorismo e competitividade para pequenas e médias empresas: uma revisão das políticas e práticas no Brasil e a União Européia à luz da Política Nacional de Empreendedorismo no Brasil. Brasília, DF: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2013. 
	Caixa de texto 28: AGRÁRIAS E ENGENHARIAS
	Caixa de texto 29: ZOOTECNIA
	Caixa de texto 20: I. Introdução à elaboração de projetos agropecuários (20 horas)II. Etapas na elaboração de projetos (9 horas)III. Anotações de responsabilidade técnica (1)IV. Elementos de matemática financeira (20)V. Elementos para análise de projetos de investimento (10)O cronograma de aulas é construído paulatinamente, em razão da pedagogia da aula se desenvolver conforme tamanho da turma e nível de aprendizagem na evolução do conteúdo, que é totalmente cumprido nessa perspectiva.


