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OBJETIVOS 

1. GERAL 
O curso de Administração e Contabilidade tem como objetivo geral o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, 
competências e atitudes subjacentes à compreensão da complexidade organizacional, análise do ambiente de negócios, 
identificação de oportunidades e elaboração de estratégias em empreendimentos relacionados ao agronegócio.  
Os conhecimentos se referem aos principais aspectos teóricos em administração, incluindo conceitos em planejamento 
e gestão estratégica, plano de negócios e criação de vantagem competitiva, além dos princípios básicos da 
administração financeira e análise econômica da empresa.  
Procuram-se desenvolver as competências e habilidades requeridas para interpretação das situações organizacionais e 
para leitura crítica de textos jornalísticos e acadêmicos em temas concernentes à administração de empresas e ao 
agronegócio. O foco recai no desenvolvimento da visão sistêmica, e na capacidade de identificação de conteúdos 
ideológicos e pressupostos ocultos presentes no discurso, nas teorias e práticas administrativas. Trabalham-se também 
as competências e habilidades necessárias à correta interpretação de medidas de desempenho econômico-financeiro 
das empresas e a utilização do critério econômico na tomada de decisões gerenciais.  
Quanto às atitudes, o curso objetiva o desenvolvimento da postura pró-ativa, com ênfase no pensamento crítico, no 
espírito investigativo e na capacidade de aprendizagem autônoma e continuada. Busca-se incentivar uma atitude 
empreendera responsável, em que o desempenho econômico do empreendimento é atrelado à assunção de 
compromissos de ordem ética, social e ambiental. 

2. ESPECÍFICOS 
Os objetivos específicos do curso Administração e Planejamento dividem-se em dois grupos: Formação crítica e 
intelectual e formação técnica.  
Formação crítica e intelectual  
1. Discernir a perspectiva econômica da perspectiva administrativa quanto à finalidade das empresas e quanto ao 
objetivo do lucro.  
2. Identificar pressupostos ocultos quanto ao modelo de agente racional e a natureza das organizações na interpretação 
e proposição de soluções para problemas organizacionais.  
3. Favorecer o posicionamento crítico, flexível e construtivo, frente à complexidade organizacional e aos desafios da 
ação empreendedora sensível aos problemas de natureza social e ambiental.  
Formação técnica  
1. Interpretar conceitos técnicos relacionados ao planejamento estratégico e empreendedorismo.  



2. Oferecer elementos conceituais básicos requeridos na elaboração de estratégias competitivas e planos de negócios.  
3. Apresentar ferramentas de gestão do negócio e de auxílio à tomada de decisão.  
4. Interpretar medidas de resultado econômico e indicadores financeiros básicos. 

EMENTA 

Introdução ao Estudo de Administração: a visão econômica e a visão administrativa das finalidades empresariais; 
desenvolvimento e estado atual da Teoria Geral da Administração; a tarefa empresarial e a natureza do trabalho 
administrativo; divisão do trabalho administrativo e as habilidades necessárias ao administrador. Fundamentos da 
Ação Empreendedora: conceito de empreendedorismo; o produtor rural na condição de empreendedor; introdução ao 
planejamento e gestão estratégica; plano de negócios. Princípios de Contabilidade e Análise Econômico-Financeira 
da Empresa: classificação do capital, dos custos e das receitas; inventários, balanço patrimonial e demonstração da 
renda líquida; medidas de resultado; estrutura de custos e tomada de decisão. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1. TEÓRICO 
PARTE I: INTRODUÇÃO A O ESTUDO DE ADMINISTRAÇÃO  
1. A finalidade empresarial na visão econômica e as finalidades empresariais da visão administrativa.  
2. Desenvolvimento das teorias administrativas e o estado atual da Teoria Geral da Administração.  
3. A Tarefa Empresarial da Administração (visão administrativa).  
4. Divisão do trabalho gerencial e as habilidades requeridas do administrador.  
PARTE II: FUNDAMENTOS DA AÇÃO EMPREENDEDORA  
1. Empreendedorismo e espírito empreendedor.  
2. Desenvolvimento dos conceitos e práticas de planejamento: do Planejamento Financeiro à Gestão Estratégica.  
3. Introdução à Gestão Estratégica:  
3.1. Definição do negócio.  
3.2. Análise Macro-ambiental e do Ambiente Competitivo.  
3.3. Análise do Ambiente Interno, Filosofia Empresarial, e o Subsistema Institucional.  
3.4. Criação de Vantagem Competitiva e elaboração de Estratégia Competitiva.  
3.5. Principais opções estratégicas das firmas agroindustriais.  
PARTE III: PRINCÍPIOS DA ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA  
1. Classificação do capital, dos custos e das receitas.  
2. Noções básicas de contabilidade: contabilidade fiscal e gerencial, princípio da entidade, inventários, balanço 
patrimonial, demonstração da renda líquida.  
3. Principais medidas e indicadores de resultado econômico e financeiro.  
4. Estrutura de custos e tomada de decisão. 

2. PRÁTICO 
Pesquisa 1 (sobre modelos comportamentais em economia e administração): "Do Homem econômico ao Homem 
complexo"  
Pesquisa 2 (sobre a complexidade das organizações): "Imagens da Organização"  
Pesquisa 3: "Empreededorismo" 
Estudos para o Planejamento Estratégico e elaboração de Plano de Negócios: análise macroambiental, análise do 
ambiente competitivo e dos relacionamentos com públicos, análise estrutural do setor, análise organizacional 
(ambiente interno). 
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