-

Metodologias de determinação de custos: custos contábil e orçado; composição – custos fixos, variáveis e
operacionais;
Depreciação; remuneração do trabalho e do capital

Tópico 3: A Unidade de Produção Agropecuária/Aquícola no enfoque sistêmico
-

Enfoque sistêmico e analítico na análise da produção aquícola
Análise sistêmica do desempenho econômico em Unidades de Produção
Diagnóstico e Planejamento de Unidades de Produção
Noções de planejamento

Tópico 4: Análise da viabilidade econômica de novos empreendimentos e gestão da comercialização
-

Metodologias para aferir a viabilidade econômica de novos empreendimentos: análise do retorno do investimento e
do processamento da produção
Gestão para a comercialização em cadeias curtas e longas: análise, planejamento e organização
Noções de marketing e estratégias de comercialização

VI. METODOLOGIA DE ENSINO/DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA
1. Foram ministradas 3 horas aulas no dia 09/03/2020 de forma presencial. A carga horária restante (51
horas/aula) compreendem o Calendário Suplementar.
2. Utilização da Plataforma Moodle disponibilização de conteúdo, atividades e demais materiais sobre o tópico, entrega
de Atividades e feedbacks;
3. A disciplina está organizada em quatro tópicos de conteúdo. Em cada uma delas o estudante terá à disposição um
roteiro de estudo com respectivo cronograma. A sala de aula virtual está organizada para ofertar os conteúdos,
especialmente de forma assíncrona por meio dos seguintes recursos: i) Vídeo-aulas gravadas e editadas pelo
professor cada qual com no máximo 15 min; ii) Textos didáticos, sistematizados pelo professor e disponibilizados
pelos recursos – Lição, página, arquivo, bibliografia indicada, entre outros.
4. Em cada tópico haverá atividades síncronas, sendo ao menos uma por Tópico. Destaca-se o uso de sistemas como o
Google Meet para encontros videoconferência e os Chats. O objetivo destes encontros síncronos é a interação entre
os estudantes e professor em tempo real, para discutir pontos específicos do conteúdo, tirar dúvidas ou contribuir na
resolução das atividades previstas no Tópico. Não é o objetivo utilizar este momento para disponibilizar conteúdo. A
duração será sempre equivalente a 1 hora aula programada dentro do horário regular da disciplina. Caso a turma
julgue necessário, pode-se abrir outros encontros síncronos suplementares. Todos os encontros serão gravados e
disponibilizados aos que não puderem participar.
5. O registro de frequência está associado a realização das atividades assíncronas, a saber: Atividades a serem
postadas ou entregues ao professor e Atividades Avaliativas de cada Tópico. Não será feita a aferição da frequência
nas atividades síncronas da disciplina. Será aprovado o estudante que obtiver nota igual ou superior a 6,0 e tiver
frequência mínima de 75%.
6. Nos Tópicos II, III e IV serão realizados exercícios simulados de análise, planejamento e estudos de caso, de modo a
integrar abordagens teóricas às metodologias e técnicas criando condições de reflexão e problematização do
conteúdo.
7. Cada Tópico é composto pela tríade teoria/aplicação/problematização. Isso será realizado por meio de momentos de:
i) apresentação de conceitos e subconceitos relativos à cada unidade de ensino; ii) demonstração de possibilidades e
limites de aplicação; iii) exercícios de cálculo análise e solução de problemas tendo em vista a abordagem sistêmica
da Unidades Produtivas e/ou Sistemas Aquícolas.
8. A carga horária da disciplina é composta de 3 horas aula presenciais já realizadas e sua realização coincide com três
dias não letivos. As atividades pedagógicas não presenciais do Calendário Suplementar estão assim distribuídas : 35
horas aula em atividades assíncronas (com uso de recursos diversos) e 7 horas aula em atividades síncronas,
conforme detalhamento do Cronograma.
VII. AVALIAÇÃO
Serão realizadas quatro atividades avaliativas (uma por Tópico). Elas serão disponibilizadas por meio dos recursos
Questionário e Tarefas da plataforma Moodle e devem ser realizadas de forma assíncrona. Os prazos e as datas das
atividades estão descritos no Cronograma.
ATIVIDADE
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
PESO
1) Questões dirigidas
Compreensão de conteúdo
1,0
2) Levantamento e análise de custos de produção
Cálculo, análise
3,0
3) Estudo de caso: Diagnóstico e planejamento de Unidade de Produção Aquícola
Cálculo, análise e proposição
3.0
4) Análise de Viabilidade Econômica de Empreendimentos
Apropriação de conteúdo
3,0
A avaliação será realizada na perspectiva diagnóstica visando identificar, de forma processual e contínua, as potencialidades
e dificuldades dos discentes com vista à superação de obstáculos relacionados ao ensino/aprendizagem.

Para avaliar a aprendizagem utilizar-se-á a análise do desempenho na resolução de exercícios/questões e estudos de caso,
capacidade analítica e propositiva sobre de apuração e análise de custos, da viabilidade econômica e de elaboração do
planejamento das UPA. Os/as estudantes terão um feedback de cada Atividade Avaliativa, visualizada na própria plataforma
de Tarefas do Moodle e/ou no arquivo disponibilizado para atividade em no máximo uma semana após o prazo de entrega.
Será ofertado espaços de interação assíncronas para esclarecimentos e dúvidas sobre a resolução de cada uma de suas
atividades durante o período estabelecido para sua realização (Fórum ou Chat) além de canal direto com o professor via
email ou redes sociais.
VIII. CRONOGRAMA
DATA
ASSUNTO/MÉTODO PEDAGÓGICO
Tópico 1: Introdução à Administração Rural, especificidades da produção agropecuária e aquícola
1h: Apresentação do plano de ensino e acordos com a turma
09/03
2 hs: Administração e gestão:
PRESENCIAL

SEMANA 1
31/08/2020

Início do Calendário Suplementar
Gestão e tomada de decisão
1 h assíncrona: vídeo aula estudo com vídeo aula e Leitura de texto indicado
Especificidades das organizações rurais; gestão agroindustrial/Agronegócio; gestão de
empreendimentos rurais; Agricultura Familiar e Formas Associativas.
1 h assíncrona: revisão de textos indicados e vídeo aulas.
Atividade Avaliativa 1: Questões dirigidas
1hs assíncrona: Realização da Atividade pelo estudante. Questionário (plataforma Moodle).
Disponível: 31/08 Entrega em: 14/09

SEMANA 2
07/09/2020

Dia Não Letivo

Tópico 2: Gestão dos custos e rendimentos no setor agropecuário
SEMANA 3
14/09/2020

SEMANA 4
21/09/2020

SEMANA 5
28/09/2020

SEMANA 6
05/10/2020

Teoria da Produção e dos Custos: relação entre tecnologia/produção/custo
1h assíncrona: vídeo aula e página (elaborado pelo professor), texto indicado
1h assíncrona; Atividade sobre o ponto de maximização do rendimento econômico
Encontro via Google Meet para esclarecimentos e dúvidas referente ao conteúdo do Tópico 2
1 h síncrona: (será gravada e disponibilizada em Materiais Complementares Tópico 2).
Metodologias de determinação de custos: custos contábil e orçado; composição – custos fixos,
variáveis e operacionais: aprendendo o passo a passo
2 h assíncrona: textos didáticos (página, lição e outros materiais) e vídeo aulas
1 h assíncrona: Atividade – classificação dos custos
Depreciação; remuneração do trabalho e do capital
1 h síncrona: Chat – discussão e dúvidas sobre os conteúdos das semanas anteriores Data 28/09
(será salva e disponibilizada em Materiais Complementares Tópico 2)
1 h: assíncrona: textos didáticos (página, lição e outros materiais) e vídeo aulas
1 h assíncrona: Atividade – cálculo de depreciação
Planilhas, softwares e aplicativos para gestão dos custos
1h assíncrona: conhecendo uma planilha de custos
Encontro via Google Meet para esclarecimentos e dúvidas referente ao conteúdo do Tópico
1h síncrona: (será gravada e disponibilizada em Materiais Complementares Tópico 2).
Data: 05/10
Atividade Avaliativa 2: Elaboração de Custo de Produção
1h assíncrona: Acesso via Tarefa (plataforma Moodle) e dúvidas via Fórum.

Disponível em: 05/10 Entrega em: 19/10
SEMANA 7
Dia Não Letivo
12/10/2020
Tópico 3: A Unidade de Produção Agropecuária no enfoque sistêmico
SEMANA 8
19/10/2020
SEMANA 9

Enfoque sistêmico e analítico na análise da produção agropecuária
3 hs assíncrona: textos didáticos (página, lição e outros materiais) e vídeo aulas
Análise sistêmica do desempenho econômico em UPAs: uso de planilha

26/10/2020
SEMANA 10
02/11/2020

SEMANA 11
09/11/2020

1h síncrona Chat sobre o conteúdo. Data: 26/10 (discussão será salva e disponibilizada em
Materiais Complementares Tópico 3)
2 hs assíncrona: Video aula e Atividade: exercício de análise do desempenho econômico
Dia Não Letivo
Noções de planejamento: estratégico, tático e operacional
1h assíncrona: estudo via material disponibilizado via recursos Página, Lição e vídeo-aula e Fórum
sobre o conteúdo.
Encontro via Google Meet para esclarecimentos e dúvidas do conteúdo do Tópico 3
1h síncrona: (será gravada e disponibilizada em Materiais Complementares do Tópico 3).
Data 09/11
Atividade Avaliativa 3: Estudo de caso: Diagnóstico e planejamento de uma Unidade de
Produção Aquícola
1h assíncrona: Acesso via Wiki (plataforma Moodle).
Disponível em: 01/11
Entrega em: 15/11

Tópico 4: Análise da viabilidade econômica de novos empreendimentos e gestão da comercialização
Metodologias para aferir a viabilidade econômica de novos empreendimentos: análise do retorno do
investimento
1 h assíncrona: uso de textos didáticos, slides e vídeo-aulas
SEMANA 12
16/11/2020
1 h assíncrona: Feedback via Moodle da Atividade Avaliação 3.
1 h síncrona: Encontro com a turma – recurso Google Meet (será gravado e disponibilizada no
Moodle). Data: 16/11
SEMANA 13
23/11/2020
SEMANA 14
30/11/2020
SEMANA 15
07/12/2020

SEMANA 16
14/12/2020

Atividade Avaliativa 4: Análise da viabilidade econômica: processamento da produção
3 hs assíncrona: Acesso via recurso Tarefa (plataforma Moodle). Disponível em: 23/11
Entrega em: 30/11
Gestão para a comercialização em cadeias longas e curtas: análise, planejamento e organização
2 hs assíncrona: uso de textos didáticos, slides e vídeo-aulas
1 h: assíncrona: Atividade via Fórum: análise de situação
Noções de marketing e estratégias de comercialização de produtos aquícolas
2 hs assíncrona: uso de textos didáticos, slides e vídeo-aulas
1 h: síncrona: Atividade via Chat: análise de situação. Data: 07/12 (discussão será salva e
disponibilizada em Materiais Complementares Tópico 4)
Exame final de recuperação
3 hs– Atividade assíncrona
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