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1. Identificação
1.1. Unidade Acadêmica: Centro de Ciências Agrárias
1.2. Curso(s): Zootecnia
1.3. Nome da Disciplina: Administração Rural

Código: AB0065

1.4. Professor(a):
1.5. Caráter da Disciplina: ( X ) Obrigatória ( ) Optativa
1.6. Regime de Oferta da Disciplina: ( X ) Semestral ( ) Anual
1.7. Carga Horária (CH) Total: 64h
CH Teórica: 64h

( ) Modular
CH Prática: -

2. Justificativa
Espera-se que os profissionais dos cursos de agronomia e zootecnia prestem serviços junto às
empresas agropecuárias. As atividades deste setor estão sujeitas a altos níveis de risco, o que requer
administração eficiente e habilidades administrativas para ajustar a empresa as constantes mudanças
associadas a variáveis econômicas, tecnológicas, climatólogicas, políticas e sociais. Para enfrentar
estes desafios se faz necessário que os profissionais tenham conhecimento de planejamento,
implementação e controle das atividades da empresa agropecuária.
3. Ementa
Introdução ao estudo da Administração Rural. Administração Rural e o Agronegócio. Capital e
Custo da Empresa Agropecuária. Contabilidade da Empresa Agropecuária. Medidas de Resultado
Econômico. Fatores que Afetam os Resultados Econômicos. Matemática Financeira. Planejamento
Agrícola. Projetos Agropecuários: elaboração e avaliação.
4. Objetivos – Geral e Específicos
Geral: Transferir para os alunos conhecimentos que lhe permita planejar, avaliar e administrar
propriedades agropecuárias.
Específicos:
- Fazer o registro contábil da empresa a fim de permitir elaborar o planejamento da propriedade
assim como permitir elaborar os planos de produção e de avaliação das atividades;
- Elaborar planos de produção com base nos recursos disponíveis da propriedade;
- Elaborar projetos para as várias atividades a serem exploradas na propriedade;
- Permitir realizar o controle financeiro das atividades.
5. Descrição do Conteúdo/Unidades
Carga Horária
Administração Rural: conceito, importância, objetivos, áreas da administração.
4
O agronegócio e a administração rural.
Capital e Custos da empresa: classificação e definição de capital; teorias dos
8
custos e métodos de cálculo- aplicação dos custos na empresa rural

Contabilidade: importância e objetivos.Informações geradas pela contabilidade.
8
Inventário. Demonstração da renda líquida, balanço patrimonial.
Medidas de resultados econômicos: sucesso financeiro, posição do capital da
8
empresa, medidas de eficiência. Análise econômico- financeira de uma empresa
rural.
Fatores que afetam o resultado econômico.Classificação. Fatores internos.
8
Fatores externos. Mecanismo de controle.
Matemática financeira: o valor do dinheiro no tempo, valor presente, avaliação
4
de fluxos de caixa futuros.
Conceitos e importância de projetos rurais
4
Planejamento Agrícola: conceitos e métodos
4
Elaboração de projetos: estudos básicos -preços- mercado-localização 8
determinação do plano de produção.
Determinação dos custos e benefícios do projeto
4
Avaliação financeira do projeto: critérios de avaliação e indicadores
4
6. Metodologia de Ensino
- Exposição oral dialogada
- Exercícios de acompanhamento
- Trabalhos práticos
7. Atividades Discentes
- Exercícios aplicados a unidades administrativas rurais;
- Elaboração e análise de projetos agropecuários.
8. Avaliação
a) Métodos: serão realizados trabalhos e 2 provas
b) Critérios:
As notas dos trabalhos equivalerão a uma avaliação (prova).
A nota do aluno será obtida considerando a média aritmética de T +P1 + P2
Onde:
T = trabalhos
P1 = 1a prova
P2 = 2a Prova
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