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Apresentação 

 

O curso Técnico em Agronegócio está focado na discussão de alternativas inovadoras de negócio no espaço rural e aplicação da gestão nas cadeias 

produtivas. Esta matriz Curricular de Referência é uma resposta às necessidades do mercado de trabalho brasileiro ligado ao setor agroindustrial.  

Esta Matriz Curricular foi elaborada num processo de pesquisa participativa entre especialista, coordenadores de cursos, corpo docente do curso, 

composto de administradores, agrônomos, professores de geografia e turismólogos. 

A partir do Perfil Profissional elaborado coletivamente definiu-se também as Competências, as Habilidades, as Bases Tecnológicas e as Ementas 

necessárias à formação desse profissional.  

Neta pesquisa foi significativo a integração de conhecimentos práticos e teóricos dos coordenadores dos cursos do Eixo Tecnológico de Recursos 

Naturais e do Eixo de Gestão e Negócios, tendo como resultados a identificação de ementas comuns e metodologias semelhantes. 

Na elaboração da Matriz Curricular de Referência, foi de fundamental importância a interação com a equipe do Grupo de Pesquisa Currículo 

Referência e o suporte do Ministério da Educação, através da Secretaria de Educação a distância, equipe e-Tec Brasil.   

Esta Matriz é resultado de uma construção coletiva, de uma equipe de pesquisadores capacitados e abertos a novas sugestões, baseada dos Referenciais 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, no Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos, na Classificação Brasileira de 

Ocupações, na legislação vigente,na análise de projetos pedagógicos existentes.  

Esta  Matriz Curricular de Referência visa atender às necessidades do mercado de trabalho podendo ser adotada em diferentes partes do país, tanto em 

uma região de pequenos produtores rurais como em grande região agroindustrial, respeitadas as diversidades regionais e especificidades institucionais. 

Esta Matriz Curricular de Referência soma 1.215 horas, distribuídas em 20 disciplinas, das quais 05 integram o curso nos demais eixos, 03 integram o 

curso no próprio eixo e 12 são de natureza específica do curso.   
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