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I- JUSTIFICATIVA 

Nas últimas décadas, os desafios do desenvolvimento tecnológico, as mudanças nas 
políticas públicas e a globalização dos mercados, passaram a exigir do produtor rural uma 
mudança de perfil, passando de produtor de alimentos para sua alimentação e posterior 
comercialização dos excedentes, para um perfil de empreendedor rural, que se articula com 
mercados locais, nacionais e internacionais, que precisa utilizar a racionalidade como princípio 
básico para tomada de decisão, utilizando-se de conhecimentos nas áreas de gestão 
financeira, gestão de investimentos, gestão de estrutura, gestão de recursos humanos, entre 
outros. 

A disciplina de Economia e Mercado Agrícola possui o intuito de despertar nos 
acadêmicos a importância da compreensão da necessidade do estudo da economia, em prol 
da viabilidade, do desenvolvimento, da sustentabilidade e das melhorias da propriedade rural. 
Propicia conhecimento para compreender o funcionamento e organização dos mercados, 
desenvolvendo a compreensão dos fatores econômicos que regem a economia rural. Confere 
ao futuro profissional a capacitação para a estrutura e as dinâmicas dos mercados, sejam eles 
presentes ou futuros, a nível regional, nacional e mundial, auxiliando na formação de 
viabilidade técnica e a viabilidade econômica, com o objetivo de torná-lo profissional apto, que 
não apenas implemente soluções, mas principalmente crie, gerando inovações. 

 

II – EMENTA 

Conhecimentos básicos de economia; aspectos específicos da teoria econômica, nos 
campos da macro e microeconomia; identificação dos ambientes institucional e organizacional 
do agronegócio a estrutura e política dos mercados e a formação de preços agrícolas. 

 

III- OBJETIVO GERAL 

O acadêmico deverá estudar os conceitos fundamentais da ciência econômica e sua 
evolução, permitindo a compreensão dos debates no campo da economia agrícola. Conhecer a 
estrutura e organização da produção e dos mercados no agronegócio. Discutir os processos de 
formulação e instrumentos de política agrícola. 

 

 

IV- OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

CURSO: Agronomia                                                                  MODALIDADE: Presencial 

DISCIPLINA:  AG-76 Economia e Mercado Agrícola                                       

TURMA(S): 7ª Fase 

SEMESTRE LETIVO: 2015.1 

CARGA HORARIA  SEMESTRAL: 45h 

PRÉ-REQUISITO:  AG-12 Matemática  

PROFESSOR (A): César Ademar Hermes e André Kuhn Raupp 



Propõem-se os seguintes objetivos específicos para a disciplina: 
a) Compreender as divisões da economia e os sistemas econômicos; 
b) Conhecer os objetos de estudo da economia e da administração rural; 
c) Caracterizar macro e microeconomia e seus conteúdos; 
d) Conhecer as curvas de oferta e demanda; 
e) Conhecer os elementos centrais do processo de modernização da agricultura 
brasileira; 
f) Entender a organização dos sistemas agroindustriais; 
g) Conhecer as peculiaridades da unidade de produção rural e seu ambiente 
organizacional; 
h) Compreender os fatores que afetam o desempenho das UPR; 
i) Compreender e discernir distintas visões de desenvolvimento relacionadas ao 
rural; 
j)      Estabelecer relações entre políticas macroeconômicas e políticas agrícolas;  
k)     Conhecer os principais instrumentos de intervenção nos mercados da política 
agrícola brasileira; 
l)      Debater possíveis formas de organização social dos agricultores para atuação nos 
mercados. 

 

V- CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

PROF. CESAR A. HERMES 

Apresentação 
Apresentação dos discentes, do docente e do PPE; Antecedentes e 
perspectivas do agronegócio brasileiro; Distribuição de seminários; 

Fundamentos da 
Teoria Econômica 

Teoria Econômica: conceitos e aplicações; Organização e funções de um 
sistema econômico; Complexo, Sistema e Cadeia. Macroeconomia e 
microeconomia 

Macroeconomia – 
Organização do 

Agronegócio 

Classificação dos mercados; Especificidades do Setor Agropecuário; 
Sistemas, funções e instituições da comercialização. 

Elasticidade; preço da procura, Escolha e teoria da utilidade, Excedente do 
consumidor; Fundamentos da análise de oferta e procura. 

Trabalho de grupo 

Produto, renda e despesa; Canais, fluxos e margens de comercialização; 

Microeconomia - 
Organização do 

Agronegócio 

Organização do agronegócio (barreiras, custos de transação, ativos, 
concorrência) 

Formação de preços no setor agropecuário 

Ciclos Econômicos, Crescimento Econômico, Rodas do Crescimento, 
Modelo Multiplicador. 

 
PROF. ANDRÉ K. RAUPP 

Políticas Públicas 

Políticas públicas (relação entre macroeconomia e políticas públicas, 
tipologia de políticas públicas para a agricultura); 

Política agrícola de intervenção nos mercados agrícolas; 

Desenvolvimento Distintas visões de desenvolvimento; 

Organização Social 
Distintas formas de organização social dos agricultores e os mercados 
agrícolas; 

 



VI- METODOLOGIA  

O processo de ensino será desenvolvido de forma a permitir que o acadêmico faça a 
sua construção da aprendizagem, através do senso crítico, do desenvolvimento de atividades 
em sala de aula e simulações de situações que encontrara no mundo do trabalho, buscando 
desenvolver nos acadêmicos, além da formação profissional, os princípios de ética pessoal, 
ética profissional e consciência cidadã, entendendo-se como o ator central e responsável 
direto pelas escolhas que fizer ao longo da vida.  

As aulas serão desenvolvidas de forma expositiva, estimulando a participação e interação 
entre os discentes e estes com o docente. Oportunamente será utilizado projetor de 
multimídia, quadro branco, cartolinas, papel A4, pincéis de quadro branco (ou giz, conforme o 
caso), 

 Viagens de estudo 

CRONOGRAMA DE VIAGENS 

Data  Turma (s) Local  Justificativa 

Sem previsão de viagem de estudos 

 

VII- AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

A avaliação será realizada de forma ampla, contínua e cumulativa através de atividades 
previamente planejadas e encaminhadas, pela participação nas atividades desenvolvidas, na 
resolução de exercícios, pela motivação em assimilar novos conhecimentos. Será avaliado o 
domínio dos conteúdos apresentados em aulas expositivas, seminários, trabalhos de grupo e 
participação nas atividades. 

 

Parte 01 – Prof. Cesar A. Hermes – 67% da nota da disciplina. 

As avaliações serão estruturadas da seguinte forma: 
- 02 avaliações escritas; 
- 01 trabalho de grupo; 
- 01 seminários; 
 
Parte 02 (Prof. André K. Raupp) – 33% da nota da disciplina. 
 
As avaliações serão estruturadas da seguinte forma: 
- 01 avaliação escrita - prova; 
- 01 seminário/trabalho de grupo; 
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IX- OBSERVAÇÕES / ACORDOS DIDÁTICOS  

Para melhorar a interação com os aspectos econômicos do setor agropecuário, será 
solicitado, por sorteio, que cada acadêmico, apresente, ao longo do desenvolvimento da 
componente, uma notícia, com suas observações e pertinências, aos demais colegas. 

Na primeira aula, além da apresentação do docente, dos discentes e do PPE, será 
construído com os discentes um Contrato Pedagógico, com objetivo de delimitar e definir, 
entre os discentes e os discentes e o docente, formas de relacionamento e convivência, 
mecanismos de comunicação, organização do espaço físico. 

Os acadêmicos serão comunicados que não há secção de direitos autorais para 
gravações audiovisuais durante as aulas. 

 
Rio do Sul, SC, 20 de fevereiro de 2014. 

 
 

___________________________                                 ____________________________ 
            Prof. César A. Hermes                                                 Prof. André K. Raupp 
 

__________________________ 
Supervisão Pedagógica 


