
CURSO TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO
 Subsequente

Informações do Curso:

O Curso Técnico em Agronegócio proporciona ao aluno egresso uma perspectiva 

de totalidade, onde os conteúdos das disciplinas são contextualizados, tendo em vista a 

integração entre conhecimento e cultura no mundo do trabalho. Isto significa recuperar a 

importância de trabalhar com os alunos os fundamentos científicos e tecnológicos, evitando 

a compartimentalização na construção do conhecimento. 

A proposta encaminha para uma formação onde teoria e prática possibilitam aos 

estudantes a compreensão da realidade para além de sua aparência, onde os conteúdos 

não têm fins em si mesmos porque se constituem em sínteses da apropriação histórica da 

realidade material e social pelo homem.

O  Agronegócio  é  entendido  como  a  cadeia  produtiva  que  envolve,  desde  a 

fabricação de insumos, passando pela produção nos estabelecimentos agropecuários e pela 

transformação, até o consumo. Esta cadeia abrange, ainda, todos os serviços de apoio, tais  

como, pesquisa e assistência técnica, processamento, transporte, comercialização, crédito, 

exportação,  serviços  portuários,  distribuidores,  bolsas  e  o  consumidor  final.  É  um setor 

relevante  para  o  Brasil,  que  adquiriu  posição  de  destaque  por  ser  um  dos  maiores 

produtores de alimentos do mundo. Neste cenário, faz-se necessário que sejam formados 

profissionais para atuar neste segmento, com compreensão das interfaces existentes entre 

os  diversos  elos  que  constituem  as  cadeias  produtivas,  com  visão  ética  e  perspectiva 

voltada para a sustentabilidade.

Objetivos:

• Valorizar  a  educação  como  processo  seguro  de  formação  de  recursos 

humanos, de desenvolvimento do sistema social mais amplo e competitivo;

• Desenvolver  o  autoconhecimento,  para  melhorar  a  adaptação  sócio 



educacional e inserir o aluno no mundo do trabalho para uma vida profissional 

produtiva;

• Propiciar conhecimentos teóricos e práticos amplos para o desenvolvimento 

de capacidade de análise crítica,  de orientação e execução de trabalho no 

setor administrativo rural;

• Formar  profissionais  críticos,  reflexivos,  éticos,  capazes  de  participar  e 

promover transformação no seu campo de trabalho, na sua comunidade e na 

sociedade na qual estão inseridos;

• Profissionalizar  os  alunos  egressos  do  ensino  médio  para  atuação  na  área  do 

agronegócio.

Dados Gerais do Curso:

Habilitação Profissional: Técnico em Agronegócio;

Eixo Tecnológico: Recursos Naturais;

Forma: Subsequente;

Regime de funcionamento: de 2ª a 6ª feira, no período noturno;

Regime de matrícula: Semestral;

Número de vagas: Mínimo de 35 alunos por turma;

Período de integralização do curso: Mínimo 3 (três) semestres letivos e máximo 

10 (dez) semestres letivos ou seja, 5 (cinco) anos;

Requisitos de acesso: Ter concluído o Ensino Médio;

Modalidade de oferta: Presencial.

Perfil Profissional de Conclusão de Curso:

O Técnico em Agronegócio aplica técnicas de gestão e de comercialização 

que visam o aumento da eficiência do mercado agrícola e agroindustrial. Identifica 

os  segmentos  das  cadeias  produtivas  do  setor  agropecuário.  Avalia  custos  de 

produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e 

serviços.  Idealiza  ações  de  marketing  aplicadas  ao  agronegócio.  Auxilia  a 

organização e execução de atividades de gestão do negócio rural.



Área de Atuação: 

O Técnico em Agronegócio aplica as técnicas de gestão e comercialização 

voltada  as  áreas  agrosilvofrutipastoril.  Mas,  sua  atuação  não  se  limita  aos 

processos  internos  de  uma  fazenda.  Poderá  também  trabalhar  em  empresas 

comerciais,  estabelecimentos  agroindustriais,  serviços de  assistência  técnica, 

extensão rural e pesquisa, revendas, consultorias e em empresas de fomento.

A grande vantagem para quem segue o caminho do curso técnico é chegar 

mais cedo ao mercado de trabalho. No caso do curso Técnico em Agronegócio 

entra num mercado que não para de crescer e que, atualmente, é o carro-chefe da 

economia brasileira.

O Técnico  em Agronegócio  cumpre  seu importante  papel  de agente  de 

transformação,  identificando  os  segmentos  das  cadeias  produtivas  do  setor 

agropecuário,  atuando em parceria  com o produtor  rural,  por  meio de técnicas 

inovadoras  e  sustentáveis,  buscando  maior  produtividade  e  lucratividade, 

idealizando ações de marketing com visão empreendedora para a melhoria  da 

qualidade de vida do meio rural.

Currículo: 

Carga Horária do Curso: 1.500 horas/ aula, o que equivale a 1.250 horas relógio. 

Quanto ao Estágio, não há para o referido curso.



Articulação com o Setor Produtivo: 

A  articulação  com  o  setor  produtivo  estabelecerá  uma  relação  entre  o 

estabelecimento de ensino e instituições que tenham relação com o Curso Técnico 

em Agronegócio,  nas formas de entrevistas,  visitas técnicas,  palestras,  dias de 

campo,  reuniões  com  temas  específicos  com  profissionais  das  Instituições 

vinculadas ao curso, através de parcerias e/ou termos de cooperação técnica.

Matriz Curricular

DISCIPLINAS
SEMESTRE

Hora
1.º 2.º 3.º

1 ADMINISTRAÇÃO E ECONOMIA RURAL 4 3 3 200 167

2 ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO 2 2 2 120 100

3 EMPREENDEDORISMO 2 2 2 120 100

4 2 2 80 67

5 FUNDAMENTOS DO TRABALHO 2 40 33

6 GERENCIAMENTO DE ESTOQUES 2 2 80 67

7 GESTÃO DA PRODUÇÃO AGROINDUSTRIAL 4 3 3 200 167

8 GESTÃO DA PRODUÇÃO ANIMAL 3 2 2 140 117

9 GESTÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL 4 3 3 200 167

10 2 2 80 67

11 LOGÍSTICA, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO 2 40 33

12 MARKETING APLICADO AO AGRONEGÓCIO 2 2 80 67

13 2 2 2 120 100

TOTAL 25 25 25 1500 1250

Estabelecimento: CENTRO ESTADUAL FLORESTAL DE  EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL PRESIDENTE COSTA E SILVA
Município: IRATI

Curso:  TÉCNICO EM AGRONEGÓCIO

Forma: SUBSEQUENTE
Implantação gradativa a partir 
de: 2015

Turno: Noite
Carga Horária:                           
1.500 horas/ aula – 1.250 horas

Módulo: 20                  Organização: Semestral

Hora/ 
aula

ESTATÍSTICA APLICADA AO 
AGRONEGÓCIO

LEGISLAÇÃO APLICADA AO 
AGRONEGÓCIO

PLANEJAMENTO E GESTÃO DE PROJETOS 
AGROPECUÁRIOS



Informações Adicionais/Sites indicados:

https://www.agrolink.com.br

www.portaldoagronegocio.com.br

exame.abril.com.br/topicos/agronegocio

www.gestaonocampo.com.br
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