
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO 
PLANO DE DISCIPLINA 

NOME COLEGIADO CÓDIGO SEMESTRE 
Observatório do Agronegócio (NT) Engª de Produção PROD0068 2016.2 

CARGA 
HORÁRIA TEÓRICA PRÁTICA HORÁRIO 

120 28 92 6ª das 8:00-12:00 
	

CURSOS ATENDIDOS SUB-TURMAS 
Todos os cursos da Instituição, dentre os quais: todas as Engenharias (como Engenharia 
de Produção; Engenharia Agrícola e Ambiental; Engenharia Agronômica e Engenharia 
Civil); Administração; Ciências Sociais; e cursos da área de saúde como Medicina e 
Enfermagem. 

n.a. 

PROFESSOR(ES) RESPONSÁVEL(EIS) (a confirmar) TITULAÇÃO 
Nildo Ferreira Cassundé Junior (coord.) - Ceprod Doutor 
Acácio Figueiredo Neto - CEnAmb Doutor 
Angelo Antonio Macedo Leite - Ceprod Doutor 
Celso Oliveira de Carvalho - Ceprod Doutor 
Denes Dantas Vieira – CCSoiais Doutor 
Deranor Gomes Oliveira – CAdm Mestre 
Fernanda Roda de Souza Araújo Cassundé – CAdm Doutor 
Francisco Ricardo Duarte - Ceprod Doutor 
José Luiz Moreira de Carvalho - Ceprod Doutor 
Liliane Caraciolo Ferreira – CAdm Doutor 
Valdner Daízio Ramos Clementino – CAdm Mestre 
	

EMENTA 
Trabalhos  acadêmicos  e  curriculares  propostos  sobre  a  forma  de  seminários, cursos,  eventos,  atividades  de  extensão  a  
serem  desenvolvidos  pelos  alunos  em  caráter interdisciplinar e com temática específica: o agronegócio. 
OBJETIVOS 
A proposta é desenvolver projetos que permitam inserção de temas voltados ao interesse econômico-social co-relacionados ao 
tema do Agronegócio. A motivação para desenvolver este Núcleo está em incitar inquietações no corpo discente provocadas pelo 
nexo de fatores que envolvem a temática do Agronegócio no âmbito da saúde, do social, econômico, entre outros. Através de um 
julgamento prévio de ações de extensão com os membros docentes que formarem o NT, serão traçados compromissos alicerçados 
a propostas cujos temas busquem atender a demanda de alguma região e/ou sociedade, podendo até ser em Associação ou 
Cooperativa.  

Alunos do colegiado sendo orientados por professores de outros colegiados, de outros centros de competência e vice-versa, 
possibilitando um trabalho, em envolvimento e formatação de uma Equipe que dificilmente seria possível sua formação. Isso sem 
considerar a interação de alunos de vários períodos e entre vários e diversificados colegiados, ou seja, unis áreas de formação 
distintas com diferentes níveis de aprendizados devido a diferença de períodos e as próprias áreas de formação. 

Será permitida que sejam feitos somente estudos exploratórios sem necessariamente possuir um Objeto de estudo especifico, 
como uma Associação ou Cooperativa. 
Observações: 

Fazendo jus às palavras do NT coordenado pelos professores Érica Checcucci e Adeon Pinto, em 2010, o NT é de livre escolha do 
aluno, que pode optar dentre os vários NT’s ofertados na UNIVASF. O aluno participante deve ter consciência de que o trabalho 
deve ser por ele executado, tendo uma postura pró-ativa e crítica durante todo o processo, devendo os professores assumirem 
posturas de estímulo e auxílio ao seu orientado.  

Neste momento deixo claro que todo e qualquer material (seja ele em artigos, congressos, anais, revistas entre outros impressos ou 
digitais), resultante de trabalhos deste Núcleo Temático, tem por obrigação conter o nome de todos os autores outrora envolvidos1. 
Sendo assim, é público que não será admitido de know-how de nenhum dos autores seja suprimido no momento de se delegar a fiel 
autoria do trabalho, ficando aqui a advertência que caso algum episódio venha a ocorrer serão tomadas providências juntamente 
com a Pró-Reitoria da UNIVASF responsável pelo Comitê de Ética (que no caso atual, seria a ouvidoria e a corregedoria da 
mesma), além do risco de ser denunciado à Comissão Organizadora do Evento o qual foi submetido e aprovado o material acima 

																																																													
1 Tendo em vista que o propósito do Núcleo Temático é justamente de provocar o desenvolvimento de temas transversais a cerca de um único objeto de 
estudo, gerando trabalhos inter, trans e multidisciplinares por meio da respeitada carteira de competências dos tutores, estudantes e outros agentes 
envolvidos, como os agentes externos participantes. 



referido. 
METODOLOGIA (Recursos, materiais e procedimentos) 
PROCEDIMENTOS: 
O objetivo de aprendizagem é proporcionar uma relação direta e dinâmica entre a teoria e a prática no que se refere ao 
Agronegócio. Pretende-se capacitar o aluno a interpretar as variáveis mais comuns contidas no macrocampo Agronegócio; interligar 
continuamente as teorias das diversas áreas de conhecimento envolvidas às práticas diárias e instruir o aluno na elaboração de 
projetos e planos de decisões.  
A participação em sala de aula sobre cada tema é essencial. A metodologia de trabalho será através de aulas expositivas, utilizando 
recursos tecnológicos como data show. 
A disciplina será trabalhada com aulas expositivo-dialogadas, investigação de campo monitorada pelo professor responsável e os 
encontros serão todas as sextas-feiras, com duração de 4hrs, além das 4hrs a mais, em horários e locais a serem definidos na 
conveniência entre os tutores e aluno ou grupo de alunos. 
MATERIAL DIDÁTICO: 
Será adotada a plataforma Moodle e um perfil na rede social de maior acesso, o Facebook, exclusivo para a para gestão de 
conteúdos, fóruns e demais assuntos. 
Ademais, para acesso às informações também será disponibilizado uma conta de e-mail coletiva intitulada:  

observatorio_do_agronegocio@yandex.com 
Ademais, para acesso às informações também será disponibilizado um grupo fechado tão apenas aos professores e alunos 
envolvidos com o NT no facebook intitulado: Observatório do Agronegócio 
RECURSOS MATERIAIS UTILIZADOS: 
Quadro branco, marcador e material fotocopiado. Data-show. Artigos Científicos e reportagens. 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 
O processo de avaliação será constituído puramente de caráter construtivista. Onde as notas serão constituídas a partir de uma 
série de metas atingidas. Como em todas as disciplinas da UNIVASF, será aprovado o aluno que obtiver média geral mínima 7,0 
(esta média geral será resultante da nota de uma média aritmética simples de 2 notas), ou 5,0, caso tenha necessidade de efetuar a 
final. 

• Aspectos metodológicos 

• Quanto a Carga Horária: 
Este Núcleo Temático possui 120hrs de carga horária que serão distribuído em 2 partes: 28horas presenciais (envolvendo a 
proposta de esclarecimentos preliminares e exposição das áreas de investigação) das e 92 horas a distância (envolvendo a 
pesquisa).  

Aspectos metodológicos das 28hrs presenciais (aqui intituladas de teóricas): 

Por meio de encontros semanais, serão passadas e repassadas instruções norteadoras para desenvolvimento das atividades de 
interesse no âmbito do Núcleo Temático. Onde nesse momento serão feitas explanações por parte dos professores, leituras 
(individuais ou em grupo) de textos sobre um dos temas eixo outrora apresentados pelos professores. 

Aspectos metodológicos das 92hrs a distância (nesta ocasião intituladas de práticas): 

Carga horária que será destinada para encontros, reuniões e visitas técnicas e/ou investigativas entre os professores e seus 
respectivos alunos. 

• Quanto ao protocolo de Avaliação: 

Após os primeiros dois ou três encontros/aulas, onde os professores irão expor os conceitos básicos de suas áreas de atuação, 
serão determinadas os projetos de atividades entre os professores e os alunos. Onde nesse momento serão formalizados tanto a 
figura do Tutor de cada Plano de Trabalho, quanto a(s) Equipe(s) de Docentes envolvidas no Observatório, além do aluno ou 
Equipe de Alunos que serão orientados. 

O Plano de trabalho será subdividido em 2 etapas, onde coincidirão com as 2 notas da disciplina. 
Primeira Nota (0 a 10): 
A primeira avaliação do aluno, valendo 10, será o resultado da soma das pontuações obtidas nos seguintes itens: 
 



Segunda Nota (0 a 10):  
Será composta do projeto final e da apresentação a uma banca formada pelos membros docentes do NT. A primeira avaliação do 
aluno, valendo 10, será o resultado da soma das pontuações obtidas nos seguintes itens: 

* - Serão avaliados mediante os seguintes princípios:  
Conteúdo - Conhecimento e profundidade no assunto (50% da pontuação) 
Criatividade na apresentação (15% da pontuação) 
Desenvoltura, Desempenho e Organização (25% da pontuação) 
Tempo de apresentação (10% da pontuação) 

Não haverá política para complementação de notas caso ocorram atrasos na entrega ou o aluno não tenha obtido nota mínima no 
momento do cumprimento das metas acima. 
Sugestão caso a 1ª nota não seja formada por motivos diversos. 
A segunda avaliação do aluno, valendo 10, será o resultado da soma das pontuações obtidas nos seguintes itens: 

Quanto ao atraso da versão para a apresentação do trabalho, será aplicado uma política de punição na nota, onde até 3 dias de 
atraso a Equipe terá a chance de tirar a nota 90% do que viria a ser a nota; e entre 4 e 8 dias, nota 80% do que viria a ser a nota. 
Àqueles que não entregarem o Relatório não poderão apresentar e serão automaticamente levados para a final, correndo o risco de 
reprovação. 

A versão digital servirá para que eu possa enviar a todos a fim de que possamos efetuar as devidas avaliações antes da próxima 
sexta. 

Avaliador Atividades/Ações Amplitude da Nota 
Acompanhamento do 

Tutor do Plano de 
Trabalho em parceria com 

a Equipe de Docentes 
envolvida no Observatório 

do Agronegócio 

Plano de Trabalho 0 a 1,5 
Participação efetiva do discente à atividade proposta (estudos a 
cerca do tema, propostas inovadoras de alternativas) 0 a 2,0 

Desenvolvimento do trabalho (pontualidade, desempenho e 
organização, conhecimento e profundidade no assunto) 0 a 5,5 

Aluno 
Auto-avaliação sobre os seguintes aspectos: amadurecimento 
profissional, conhecimento e o seu nível de profundidade sobre 
o assunto, desempenho e organização. 

0 a 1,0 

Total 0 a 10,0 

Avaliador Atividades/Ações Amplitude da Nota 

Professor Orientador 

Postura ética, crítica, participação efetiva no projeto de 
extensão, interesse. Desenvolvimento e desenvoltura ao longo 
do curso. 

0 a 0,5 

Desenvolvimento do trabalho escrito e apresentação do trabalho 
final* 0 a 2,0 

Equipe de Docentes do 
NT 

Avaliar se o projeto atende, alcançou os objetivos propostos. 0 a 1,0 
Desenvolvimento do trabalho escrito e apresentação do trabalho 
final* 0 a 6,0 

Aluno 
Auto-avaliação sobre os seguintes aspectos: amadurecimento 
profissional, conhecimento e o seu nível de profundidade sobre 
o assunto, desempenho e organização. 

0 a 0,5 

Total  0 a 10,0 

Avaliador Atividades/Ações Amplitude da Nota 

Professor Orientador 

Postura ética, crítica, participação efetiva no projeto de 
extensão, interesse. Desenvolvimento e desenvoltura ao longo 
do curso. 

0 a 1,5 

Desenvolvimento do trabalho escrito e apresentação do trabalho 
final* 0 a 3,0 

Equipe de Docentes do 
NT 

Avaliar se o projeto atende, alcançou os objetivos propostos. 0 a 1,0 
Desenvolvimento do trabalho escrito e apresentação do trabalho 
final* 0 a 3,5 

Aluno 
Auto-avaliação sobre os seguintes aspectos: amadurecimento 
profissional, conhecimento e o seu nível de profundidade sobre 
o assunto, desempenho e organização. 

0 a 1,0 

Total  0 a 10,0 

Obs.: Todas as Equipes precisarão entregar uma via da versão digital de sua apresentação no mais tardar até os últimos minutos 
que antecedem a aula (ou seja, até 8h); e para que possamos preservar o horário de término da disciplina (de meio dia) as primeira 
apresentação iniciará no mais tardar de 8:10h. Todos os alunos precisarão estar presentes do começo ao final das apresentações 
sob pena de punição pela ausência. 



Na condição do aluno não ter atingido a média mínima (resultante da média simples das duas notas acima) para aprovação, será 
apto a fazer uma prova final, cujo conteúdo será formado de todos os assuntos em palestras proferidas pelos Docentes visitantes 
ou vinculada ao NT, ao longo de todo o semestre, e de todos os projetos apresentados e aprovados no decorrer da segunda etapa. 

Prova Final (0 a 10):  

Irá fazer a etapa final aquele aluno que não atingir nota mínima de 7,0, na média das 2 primeiras notas. Pelo caráter desta 
componente curricular, será solicitado que o aluno, exatamente no dia 26 de agosto, entregue o complemento ou ajuste do seu 
trabalho observando as considerações do grupo de professores do NT. A não entrega implicará em zero. 
Segunda Chamada (APENAS PARA CASOS PREVISTOS NO REGIMENTO INSTITUCIONAL) e Final: toda a matéria constante 
nas exposições orais. Nestas fases não serão contempladas eventuais as notas extras atribuídas pelos professores. 
	

	 	



	

CONTEÚDOS DIDÁTICOS 
DATA 

(Dia e Mês) Temas Abordados /Atividades Desenvolvidas Professores Carga Horária 
Teórica Prática 

23/sel 

(8:00-10:00)  
Reunião dos Professores que estão formando do NT. 
Definição de Metas e das possíveis Atividades/Investigações. 
Arremates finais para tornar eficiente a aplicação do Observatório do 
Agronegócio. 
(10:01-12:00) 
Reunião com os alunos e apresentação da disciplina, das metodologias 
adotadas e dos professores envolvidos. 

• Nildo Ferreira 
Cassundé Junior 
(coord.) - Ceprod 
• Acácio 
Figueiredo Neto - 
CEnAmb 
• Angelo Antonio 
Macedo Leite - 
Ceprod 
• Celso Oliveira 
de Carvalho - 
Ceprod 
• Denes Dantas 
Vieira – CCSoiais 
• Deranor 
Gomes Oliveira – 
CAdm 
• Fernanda 
Roda de Souza 
Araújo Cassundé 
– CAdm 
• Francisco 
Ricardo Duarte - 
Ceprod 
• José Luiz 
Moreira de 
Carvalho - 
Ceprod 
• Valdner Daízio 
Ramos 
Clementino – 
CAdm 

4 

n.a. 

30/set 
Exposição a toda a plenária do NT dos Conceitos na Área de Atuação dos 
professores que irão servir como subsídios futuros. Leitura de Textos, Vídeos 
e tudo mais que cada docente precisar e poder apresentar. 

4 

7/out 

(8:00-10:00) Encontro/Reunião com Professores para decidir intervenções 
Decisão das Atividades de Intervenção e definição entre por parte dos alunos, 
de qual intervenção seria de sua preferência 
(10:01-12:00) 
Definição de Tutores e Orientandos.  
Reunião entre Tutores e Orientandos. 

4 

14/out 

(08:00 às 10:00) 
1º momento: Entrega do Plano de Trabalho por parte do professor 
responsável pelo texto acompanhado de seus orientandos e debates 
2º momento: resenha das explanações por parte dos alunos  e entregar ao (s) 
Professor (es) Responsável (is). 
(10:00 às 12:00) 
Orientações norteadoras referentes ao Plano de Trabalho entre orientandos e 
orientadores. 

4 

	

15/out/17 
a 

18/jan/17 

Investigação de campo e elaborações do relatório no formato de artigo. Todos os 
docentes 

envolvidos 

n.a. 92 

17/jan/17 
Enviar (até o final do expediante) o titulo final do artigo, um breve resumo entre 10-15linhas, no 
máximo, e o nome de todos os alunos que ainda permanecem envolvidos em cada uma das 
força-tarefa neste NT 

Alunos n.a. n.a. 
	

20/jan/17 
Enviar a versão final do artigo, contendo uma auto-avaliação de aluno que componha o grupo de 
seu desempenho 
Orientações conclusivas com os Tutores e seus respectivos Orientandos 

Todos os 
docentes 

envolvidos 

4 

n.a. 

27/jan/17 Apresentação (entre 20 a 25 minutos) do Projeto Final e Considerações. E, por fim, avaliação do 
desempenho por parte da Equipe de Docentes envolvida no Observatório 4 

3/fev/17 Apresentação (entre 20 a 25 minutos) do Projeto Final e Considerações. E, por fim, avaliação do 
desempenho por parte da Equipe de Docentes envolvida no Observatório 4 

10/fev/17 

(08:00 às 08:30) Entrega da Versão Final digital e impresso (1 via em ambos) do Projeto 
Concluído 
(08:30 às 10:00) Julgamento da Nota Final 
(10:00 às 12:00) Elaboração de uma versão impressa e encadernada de todos os Projetos Finais 
desenvolvidos na 2ª Nota. 

4 

17/fev/17 Prova Final - 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
• Material será constituído paulatinamente pelos docentes envolvidos . Seja por meio de livros e/ou artigos. 

]	

Data Assinatura do professor Aprovado no 
Colegiado Coordenador do Colegiado 

16/ago/2016 

 

_____ /_____/________  

	


