PÓS-GRADUAÇÃO GESTÃO DO AGRONEGÓCIO

INFORMAÇÕES
SOBRE O CURSO

Objetivo
Especializar profissionais para atuar nas áreas de administração rural,
consultoria, cultivo e produção, desenvolvimento de produtos,
planejamento de produção e vendas.
Público-Alvo
Profissionais da Agronomia, Graduados em Gestão do Agronegócio
profissionais que tenham interesse em atuar empreender na gestão de
empresas e cooperativas especializadas do setor, que busca soluções
inovadoras e tecnológicas para aplicação em todas as etapas de
produção e distribuição de agroindústrias.

Conheça a estrutura do Curso:

MÓDULOS E UNIDADES DE APRENDIZAGEM
MÓDULO I: INTRODUÇÃO AO AGRONEGÓCIO
• Ambientes Virtuais de Aprendizagem (AVA).
• Planejamento e Projeto de Pesquisa.
• Introdução ao Agronegócio
Evolução tecnológica no agronegócio
• Direcionadores e Desafio ao Agronegócio
MÓDULO II: COMPOSIÇÃO DO SETOR AGROPECUÁRIO/AGROINDUSTRIAL E DE
ALIMENTOS NO BRASIL
• Panorama da Gestão do Agronegócio
• Selos de Qualidade no Agronegócio
• Gestão de risco na Cadeia Produtiva
• Tendências no Agronegócio
MÓDULO III: HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA NA AGRICULTURA
BRASILEIRA
• Uso de tecnologia para aumentar o desempenho do agronegócio
• Geração, Adoção e difusão de Inovações: processos e condicionantes
• Industrialização na Agricultura
Industrialização da Agricultura
• Princípios da Amostragem do Solo em agricultura de precisão 16399
MÓDULO IV: MERCADOS ATACADISTA E VAREJISTA DO AGRONEGÓCIO
• Identificando as necessidades do consumidor (ênfase em Agronegócio)
• Cadeias Produtivas do Agronegócio
Cadeia de produção agroindustrial
• Comércio e Mercado Consumidor de Produtos do Agronegócio
• Avaliação dos Canais de Comercialização para produtos agrícolas
MÓDULO V: MEIO AMBIENTE E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
• Agricultura, Sustentabilidade e Meio Ambiente
• Agricultura, Meio Ambiente e Mudanças Climáticas
• Epidemiologia Ambiental, Impactos pelos Agrotóxicos
• Politicas Públicas e a Sustentabilidade do Agronegócio
MÓDULO VI: TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
• Transporte e Armazenamento de Produtos de Origem Animal
• Transporte e Armazenamento de Produtos Hortigranjeiros

Tipo: Especialização
Lato Sensu

–

Modalidade: EaD
Duração: 300 horas de
conteúdo e atividades +
60 horas para orientação
e elaboração do Artigo
Científico
Ambiente Virtual de
Aprendizagem – AVA:
Moodle

CARGA
HORÁRIA
30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

•
•

A estabilidade da produção em propriedades rurais
Localização e layout de propriedades agrícolas com relação aos sistemas de
produção
Transporte e armazenamento de produtos agrícolas
MÓDULO VII: INTRODUÇÃO À GESTÃO DE CADEIA DE SUPRIMENTOS
• Cadeias de Suprimentos Globais
• Planejamento e Viabilidade das Operações de Importação e Exportação
Gestão de Suprimentos – Etapas do processo de suprimentos (Ênfase em
agronegócio)
• Temáticas Especiais de Varejo
Agregando valor: Cadeia de Suprimentos (Ênfase em agronegócio)
• Gerenciamento de Riscos e Seguros
A importância da cadeia de suprimentos (TEA) (Ênfase em agronegócio)
MÓDULO VIII: LOGÍSTICA NO AGRONEGÓCIO
• Logística no Agronegócio
• Logística e Suprimentos de Distribuição
Cadeias de transporte
• Gestão do Transporte e Tráfego
Conceitos básicos de transporte (Ênfase em agronegócio)
• Sistema das Operações de Logística Internacional
Logística internacional
MÓDULO IX: COMÉRCIO E MERCADO CONSUMIDOR DE PRODUTOS DO
AGRONEGÓCIO
• Marketing no Agronegócio
• Gestão e Competividade
Alinhamento e planejamento de recursos humanos (Ênfase em agronegócio)
• Custos de Produção no Agronegócio
Custos de Produção (Ênfase em agronegócio)
• Analise Estratégica em Agronegócios
MÓDULO X: MERCADO INTERNACIONAL DO AGRONEGÓCIO
• Agronegócio e a Economia Mundial
• Inserção internacional para o Agronegócio
Panorama do Agronegócio brasileiro e mundial nas cadeias produtivas laranja,
café, cacau e soja
• Principais importações do Agronegócio
• Maiores empresas no Bloco Econômico e no Brasil
MÓDULO XI: TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
• O Artigo Científico.
CARGA HORÁRIA TOTAL

30 horas

30 horas

30 horas

30 horas

60 horas
360 HORAS

Trabalho de Conclusão de Curso
Além da aprovação nos módulos, o estudante deverá obter, no mínimo, 70 de um total de 100 pontos, em um Trabalho
de Conclusão de Curso no formato de Artigo Científico.
Para a FACCREI EAD, este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é compreendido como mais uma oportunidade que o
estudante tem de colocar em prática, de forma inter e multidisciplinar, os conhecimentos adquiridos no decorrer da
especialização.
Para a realização do TCC, o Módulo XI apresentará aos alunos uma proposta de formato, com problema e contexto
específico. A partir das orientações apresentadas, os alunos deverão desenvolver o seu trabalho. A entrega do TCC é
o resultado da execução e aplicação de técnicas e procedimentos de um projeto interdisciplinar.
O professor-tutor responsável pelo Módulo TCC acompanha a turma para o esclarecimento de eventuais dúvidas, nos
fóruns de discussão. Todas as orientações de procedimento, que dizem respeito à execução do TCC, serão
disponibilizadas no AVA. Os trabalhos aptos serão avaliados por uma banca formada por dois professores.
A apresentação para a banca ocorrerá via internet. O aluno deverá realizar o agendamento, observando as datas préestabelecidas pela FACCREI EAD, via AVA.

REQUISITOS ACADÊMICOS
•
•

Possuir diploma de curso de graduação (reconhecido pelo Ministério da Educação);
Preencher os requisitos básicos de formação de acordo com a necessidade de cada curso.

Reconhecimento do Curso
Investimento: xx

O curso de especialização cumpre as
disposições da Resolução CNE nº 1, de 6 de
abril de 2018, do Ministério da Educação.

Certificação:
Você receberá o certificado de especialista
emitido pela FACCREI EAD. O certificado do
curso a distância tem a mesma validade legal
ao da educação presencial.
Metodologia:
O curso é composto por 11 módulos (10
módulos de 30 horas e 1 módulo de 60
horas), e é desenvolvido totalmente on-line,
no AVA Moodle da FACCREI EAD.
Cada Módulo contém textos, imagens,
infográficos, vídeos e demais conteúdos
pertinentes à sua apropriação de
conhecimento. Para avaliar o seu
aprendizado, cada módulo possui 4
Unidades de Aprendizagem, que possuem
um desafio (estudo de caso) e exercícios de
fixação de múltipla escolha com 5
alternativas (A, B, C, D, E).

