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120

DISTRIBUIÇÃO DAS AULAS
TEÓRICAS + PRÁTICAS + AVALIAÇÃO

EMENTA
Projetos de negócios na pecuária: diagnóstico, estudo de mercado, logística e comercialização. Plano
estratégico: orçamentos, viabilidade: econômica, financeira, ambiental, social e política. Gerenciamento
e controle das ações planejadas e executadas. Desenvolvimento, sob orientação, de projeto síntese dos
conhecimentos obtidos. Elaboração de um plano de negócio de interesse da área.

OBJETIVOS
Elaborar e implantar projetos de negócios na pecuária.
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PROGRAMA
Apresentação da disciplina e seus propósitos. Plano de aula
Apresentação de estudo de caso 1 - A estrutura e etapas de um projeto: iniciando uma Atividade de Gado de Cria na
Região Nordeste de São Paulo
Pesquisando informações quantitativas, qualitativas e bibliográficas de uma atividade zootécnica ou afins.
Calculando e projetando índices técnicos da atividade. Depreciação Linear. Formando Custos de Produção.
Auxiliando a pesquisa bibliográfica. Construindo a introdução do artigo e metodologia.
Calculando a depreciação pelo método linear. Custos. Depreciação Projeções de resultados. Receitas. Formação do
fluxo de caixa . Análises de artigos
Prática: Análise de Investimento proposto Construindo custo de produção
Finalizando custos de produção. Escrevendo os resultados parciais do artigo.
Calculando o Tempo de recuperação. Valor liquido atual. Índice do valor atual
Calculando Tempo de recuperação descontado. Taxa interna de retorno(Tir) e VPL
Análises de artigos
Determinando o Tempo de recuperação descontado. Taxa interna de retorno da atividade proposta
Orientação parcial dos Trabalhos finais(TF).
Exercícios: Escrevendo a discussão dos resultados
Exercícios: Organizando Referências Bibliográficas
Análises de artigos
Exercícios Determinação do Ponto de equilíbrio
Exercícios Determinação da Relação Benefício-Custo de projetos ñ Convencionais
Auxílio na Finalização dos artigos(TF)
Apresentação final dos Trabalhos finais (TF)

1.
2.
3.
4.
5.

METODOLOGIA
Aulas expositivas com uso de quadro negro e datashow.
Interpretação e discussão de artigos técnico-científicos.
Discussões, debates e dinâmicas de grupo em sala de aula.
Estudos práticos de avaliação econômico financeira de atividades zootécnicas, agronômicas e afins do
agronegócio brasileiro.
Orientações para elaboração de projetos e artigos científicos
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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
Avaliações escritas individuais (P1) no primeiro bimestre e P2 no segundo bimestre.
Trabalho Prático (Avaliação de artigos). Os alunos farão análise critica de um artigo científico, de livre
escolha e apresentarão em Power point. Os trabalhos práticos serão sempre solicitados em uma aula
anterior e a apresentação na aula subsequente, podendo ocorrer em números de dois no mínimo por
bimestre. A nota final das apresentações terá valor de zero a 10(dez), sendo cada apresentação com valor
parcial de zero a dez.
Trabalho Final: Elaboração de um artigo sobre “Avaliação econômica financeira de uma atividade
agrícola”, podendo abordar grãos ou hortifrutigranjeiros, seguindo as regras de publicação para
elaboração de TCC da Fatec-TQ:
Exemplificação da composição das médias das notas bimestrais:

Exemplo: 1º Bimestre: Nota da prova P1 +( Nota de TP1 + TP2+... TPn)/n = Nota 1. (1º bimestre)
2
2º Bimestre: Nota da prova P2 +( Nota de TP1 + TP2+... TPn)/n + TF = Nota 2. (2º bimestre)
3
Média Final = (Nota 1 do 1º Bimestre + Nota 2 do 2º Bimestre) / 2.
Critérios de avaliação para os alunos em Regime Especial, excepcionalmente para o 1º. Semestre de 2013:
Apresentação de 4 Análises Críticas(AC) de trabalhos de avaliação econômica financeira, de livre escolha e
elaboração individual. Devem constar observações em relação a todos os itens que compõem o artigo, por ex.:
Título: se adequado ou não; muito curto, muito longo ou insatisfatório, etc. e assim por diante para os demais itens
que fazem parte de um artigo: introdução, material e métodos, resultados e discussão e conclusão. Estas
considerações deverão ser todas manuscritas, com caneta de cor azul ou preta. As datas da entrega do artigo
impresso e AC. Cada análise critica terá valor de zero a 5(cinco). A nota bimestral será a nota das duas AC
entregues nas datas citadas anteriormente: 1ª. AC + 2ª. AC= Nota 1º. Bimestre de 2013; 3ª. AC + 4ª. AC= Nota 2º.
Bimestre de 2013, sendo a média final do semestre, a média aritmética das notas do 1º. e 2º. Bimestre de 2013.

Obs.: a) O professor não aplicará prova substitutiva. b) No caso do aluno perder a prova, somente terá direito de
realizar outra mediante documentação via secretaria, em caso de doença ou por meio de documentação da
empresa, no caso de trabalho, assinada e datada pelo superior direto. Casos omissos serão resolvidos por consenso
durante o semestre. c) O professor tolerará atrasos na entregas dos compromissos deste plano de ensino, tanto para
alunos regulares como para alunos em regime especial(RE).
• Alunos regulares e em RE: Média Final = (Nota 1 + Nota 2) / 2. Aprovação: MF >= 6,0. Reprovação: MF <
6,0.
Quantidade mínima de frequência: 75% de frequência.
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